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KOfKO KECl' VIES.TOIkORAZ SI ĈLOVEKOid??? 

Toto naldre prialovie /bez otaznikov/ sa 
cituje vtedy, ked sa niekto nechce,alebo 
ani po dlhych rokoch nie je schopny nau- 
Ĉit sa niektorej reĉi.
Prisluŝnici maljch narodov sŭ pravdepod. 
vel’nii neinteligentni, lebo sa musia uĉit 
vel‘a reĉi, ak sa pri svojej ceste po cu- 
dzich ŝtatoch chcŭ dorozumiet s miestnym 
obyvat eTstvom.
Prisluŝnici niektorych velkych narodov 
sa pokladajŭ za veTmi inteligentnych uz 
od narodenia, lebo sa nemusia uĉit cudzim 
reĉiam* Naopak, vŝade, kde pridu, oĉaka- 
vajŭ, ze sa vsade dorozumejŭ, lebo mieŝfc- 
ne obyvateTstvo ”musi ovladat ich reĉM! 
Ale kazdĉ prirovnanie kriva. Priznajme 
si vŝetci, koTko reĉi neovladame a tedy 
koTkoraz nie sme Tudial Vezmime mapu a 
podivajme sa, koTko krajin je okolo ijas, 
kolko narodov zije tam a cfalej v Europe 
a ostatnych kontinentoch. Nuz desatirŝ.z, 
storaz nie sme Tudia? 5i tisicraz?
Bol ĉas, kecf sme - podTa vzoru niektorych 
velkych narodov-zanedbavali uĉenie sa cu- 
dzim reĉiam, ale potom sme si uvedomili, 
ze “Host do domu, Boh do domu" ako hovori 
ine pri^lovie. Vŝetky Stŝty sa pyŝia,kol- 
ko milionov, ba miliŝrd im priniesli do 
kuchyne fisku cudzinci,. cudzinecky ruch. 
Teda cudzinec do domu — boh do domu, boh 
dolara, rubTa, marky, ŝilingu, dinŭra,le- 
va, forinta, zloteho, liry, atd.

Vlani sme pisali o Srbovi z Nise /Moma 
Krstiĉ/, ktory na motorke preŝiel po Euro- 
pe 4 000 km. Nevedel mad'arsky,slgvensky, 
cesky, nemecky,dansky,finsky,eston3ky, lo~ 
tyŝsky, litovsky, pol'sky. Uĉil sa len ruŝ- 
tinu, ale chcel poznat zivŭ reĉ. A predsa 
bol vŝada bol doma, vzdy a vŝade bol ĉlove- 
kom, lebo okrem svojej materinskej reĉi 
ovladal - medzinar. jazyk Esperanto!
No, my esperantisti sme Tudia jednoduchi, 
nemajetni a azda i preto nie je o nas ta- 
ky zŭujem ako o bohatych cudzincov. Iz. 

ĈU KIOM DA LINGVOJ VI SCIAS,TIOMFOJE VI 
====================£31-^3 H 0 H 0 ??? 
Tiun ci sagan proverbon oni citas tiam, 
kiam iu ne volas lerni au malgraŭ long- 
jara studado ne kapablaa ellerni ian 
lingvon /nature, sen demandsigno !/♦ 
La malgrandnacianoj estas versajne tre 
neinteligentaj car ili devas lerni mul- 
tajn lingvojn, sed dum sia vojago tra 
fremdaj statoj ili volas interkongpreni- 
gi kun la loka logantaro.
La anoj de iuj grandaj nacioj konsideras 
sin trc inteligentaj jam de sia naskigo, 
car ili ne devas lerni fremdajn lingvojn* 
Uale, cie, kien ili venas^ ili atendas, 
ke ili intorkomprenigos, car la loka lo- 
gantaro "devas scipovi ilian lingvonMJ 
bed ciu koinparo lamas* Ni ciuj konfesu, 
kiom da lingvoj ni ne regas kaj sekve, 
kiomfoje ni ne estas homoj! Ni prenu la 
mapon kaj^rigardu, kiom da landgj trovi- 
gas cirkou ni tie kaj plug en Luropo ljaj 
ceteraj kontinentoa» Do, cu dekfoje, cu 
centfoje ni ne estas homoj?Ĉu milfoje? 
Siateinpe - lau la ekzemplo de kelkaj gran- 
daj nacioj - ni neglektis la lernadon de 
fremdaj lingvoj, sed pO3te ni konsciis, 
ke nGasto en domon - Dio en domonM kiel 
diras alia proverbo» ĉiuj statoj fieras, 
kiom da milionojn, kiom da miliardoj al- 
portis en la fiskan kuirejon fremdlanda- 
noj,fremdultrafiko-Do fremdlandano en la 
domon - dio en la domon, dio do dolaro, 
de rublo, de marko, da ŝilingosdo dinaro, 
de levo, do forinto, de zloto, de liro. 
Pasintjare ni skribis pri serbo ol Nis 
/Uoma Krstic/j kiu per motorciklo trave- 
turis 4 000 tra Luropo. Li ne sciis hun- 
g&re, slovake, ceĥe, germane, dane, fin- 
ne, estone, latve, litvane, polo* Li ler- 
ni® nur la rusan, sed li volis ekkoni la 
vivan lingvon. Tamen cie li gstis hejine, 
ciam kaj cie li estis homo, car krom sia 
gepatra li scipovis - la Internacian lin~ 
gvon» Sed ni esperantistoj estas simplaj 
malricaj homoj, do eble ankau tial oni ne 
interesigas pri ni kiel pri riĉaj fremd- 
1andano j•



INTBRNACIA FERVŬJI5TA BSPERANTISTA SKISEMAJNO on Vratn&c-’valo aoud Terchova
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„ IFES jan^havas tradicion, En la pasintaj jaroj oni okazigis ilj,n divarsloke 0n 
Austrio. Antau unu jaro gi sstis en Werfenweg, kie partoprenis ankau ano de Sekcio 
de Fervojistoj de Ĉelia JS-Asocio.Sstis interkonsentitejke la venonta okazos en ĜSSR.

La^Sekcio de Fervojistoj de ĜEA komisiis a~anojn Ladislav-on Lani kaj Ladislav- 
on Kovar pri la organizaj laboroj por la ci~jara IFE5*

La intoreso pri la skisemajno, en dksterlando estis aksterordinare granda, sed 
pro malgranda litkapacito de la kabano ”Chata pod Sokolim” ne estis eble akcapti Ĉi- 
ujn aliĝilojn.

La 31-an de januaro 1970 en la kabano kunvenis 50 geesperantistoj el Francio» 
Okcidenta Gerraanioj) Austrio kaj ĉeĥoslovakio*

Krom kurso de skiadpjkiu estis la cefa enhavo de la skdseraajnop oni zorgis an- 
kau pri kulturprogramo; interkona vesperop amuzvespero kun komunaj ludoj^ prezentado 
de diapozitivoj pri pasintaj skisemajnoj kaj ankau pupteatra prezentado®

Meze da. la skisemajno estis arangitaj 2 tuttagaj perautobusaj ekskursoj al A1 
taj Tatroj® La partoprenintoj vizitis la sportejojn, kie estis okazontaj la Interna- 
ciaj FIS~konkuroj en nordaj disciplinoj.

L»a vizitintoj de la urbo 2ilina trarigardis la urbon en akompano de la lokaj ge- 
esparantistoj* Post trarigardo de la urbo okazis koinuna interparolado en la Domo de 
Sindikatoj, pri la Esperanto-movado* En la nomo de Bsperanto-klubo ce Domo de Sindi- 
katoj la ceestantojn salutis la prozidanto 112.ro Zavodsky kaj Ernesto Vana, Delegito 
de UEA en la nomo de Asocio de Esperantistoj en Slovaka Socialisma Respubliko kaj de 
la redakcio de Esperantisto Slovaka«» En la nomo de la gastoj parolis s '&no Hans Ge- 
roldfinger el Austrio^ Denise Hervouet el Francio kaj D -ro Budolfo Horskyp prezidan- 
to de Esperanto-klubo^ en Prago*

Fine de la skisemajno estis aranĝitaj lingvaj kaj skikonkursoj • La premiojn de- 
dicis Centra Administracio de ĈS Fervojojp Ceĥa Esperanto^-Asocio» Domo do.Sindikatoj 

en 2ilinap bierfabriko Pilzena Prafonto, samideanoj Geroldfinger kaj Jozefo Mraz 
ei Austrio*

Vendrede la 5~an de fabruaro okazis adiaua maskobalo por la partoprenintoj® IkVo

BKILA SUKCESO DE LA INTERNACIAJ FISKONKUROJ en Altaj Tatroj 14-22<.11.1970
v>

La tiel zorge kaj grandskale preparitaj Fiskonkuroj, daurantaj pli ol unu semaj- 
nonp havis felicon» La unuaj kaj la lastaj tagoj estis sunaj, agrabla.jp do nia ”mini- 
altinontaro” povis sin montri en sia plej imgona kaj nerefutebla beleco.

La solena malfermo? kun pai^topreno da statprezidento arrnea generalo Ludoviko Svo- 
boda estis neforgesebla travivaĵo ankau por mi<> posedanto de unu el la honoraj invi- 
tiloj de la Organiza Komitato^ Kome en la jaro 1934? en funkcio de sekretario de Slo- 
vaka Skiista Komitato de Asocio de Ĝehoslovakaj Skiistoj /en Bratislavo/ kaj de vic~ 
prezidanto de Asocio de Ĝeĥoslovakaj Skiistoj /en Prago/ gor Altaj Tatroj mi elbata- 
lis por la jaro 1935 la aranĝadon de FIS-konkuroj < kontrau ŝpindleruv MLyn en Bohe- 
mio- La malavantago de Altaj Tatroj estis manko de loĝlokoj* Ĉar Ŝtrbske Pleso tian 
estis malgranda klimata banloko kun nur kelkaj hoteloj^ dura ŝpindlerŭv Mlyn povis 
proponi uion bezonan^ Sed mi havis la plenrajtigon proponi la kunlaboron kaj ciuspe- 
cajn oferojn de Ĉiuj banlokoj en Altaj Tatroj^ sanatorioj kaj sanigejoj, kaj ke la 
unuopaj konkuroj tusu ankaŭ aliajn banlokojn^krom Ŝtrbske ELeso* En la decida plen~ 
kunveno de AĜSL /AĜSS/ mi pledis nature ankau per "sentaj argumentoj” kaj venkis»

Mi loĝis en Tatranska Lomnica kun la geteraj honoraj gastoj? intei- ili kun la 
tiama sekretario Budolfo Kruoulp referanto por eksterl,andaj pport-aferoj D>ro ifoser 
kaj Ark^ Karlo Jarolimek? konstruinto de la unua saltponto en Strbske Pleso /la tQn^ 
Jarolimek-skiista^saltponto/* Sed kelkaj tagoj post lia hejmenveno sufiĉis por es<- 
tingi la vivon de ĉi tiu eterna junulo kaj sportuloj kvankam jam 83 -jara.. Do ni po- 
vas nur kortusite kondolgnci al liaj vidvino kaj familio!

Kiel esperantistoj ce FIS -konkuroj ni malsukcesis.. Kvankam oni promesis pre * 
sigi ankaŭ esperantlingvajn aldonojn al la luksaj prospektoj? ja eĉ memstaran pros- 
pekton, oni ne plenumis la ripetitajn promasojnp do ni ne povis fari propagandon in~ 
ter la tutmonda samideanaro. Parte kulpas ankau ni., esperantistoj^ car kvankam mi 
dum tri jaroj klopodis varbi partoprenantojn por skisemajno en Altaj Tatrojf mi ĉiam 
fiaskis* pri kio la oficialuloj bone sciis! Sed pri. tio venontfoje! Ludoviko Izak<



OFICIALA INFORMILO DE ASOCIG DJ ^PLaANTISTOJ EN SLOVAKA SOCI^LISMA RESPUBLIKO
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1 • - A d r e g & Z v_a z u:

Zvaz esperantistov SSR dostal postovy prieĉinok na IELavneJ poste v Bratislaveu 
Beznŭ korespondenciu /prihlasky, hlasenia atĉL/ posielajte oĈLteraz na adresu: 
Zvaz esperantistov SSR, post® prieĉinok D-10, Bratislava.

2. - Esperantskŝ k 1 u b y ;

Tronĉxn*-1. ICLub esperantistov pri Okresnej kniznici v Trenĉine* - 
2. Adresa pre koreŭpondenciu: Klub esperantistov pri Okresnej kniznici, Jasel- 
ska ul. 2, Trenĉin.- ĵ* Ĉas a miesto schodzok: Kazdy pondelok o 18 hodo v ĉi- 
tarai Okresnej kniznice /vchod z Hviezdoslavovej uliceA
N o v e 11 e s t o n/V a h o m. 1. Meno krŭzku: Esperantsky krŭzolc pri ZV-ROII 
VUMA, Nove Mesto nad Vahonu- 2® Adresa pre koreŝpodenciu: Llaria Tomasoviĉova, 
Esperantsky krŭzok VUMA, Nove Mesto znad Vahom*- ĵ. Schodzky: Kazdy pondelok 
14*30 - 16.00 hod. v Klube ZV HOH VUMA.

/Doplnenie; 2sperantsky krŭzok v Martinel Zimne schodzky sa konajŭ kazdŭ stre- 
du od 18® do 20 hod. v Dome kultŭry ItOH Turĉ. strojarne,III poĉislo izby 320? 
na Ulici Osloboditel’ov. Autobusove zastavky sŭ v tesnej blizkosti/.

Tatratour dosial’ pevne zabezpeĉil jednu obyvaciu lod /150 miest/. Cena zajaz- 
du buda 1200-1400 Kĉsj v tejto vene je cestovne, stravne, ubytovanie a vrec- 
kove 100 5. Kongresovy poplatok nebude mozno zaplatit prostrednictvom Tatra- 
touru - ani Zvuz, ani Tatratour nemozu na tento ciel* zaopatritt devizy* 0 mozr 
nosti zaplatit kongresovy poplatok v Kĉs sa clalej vyjednava. Predbezne prihlŭs 
ky posielajte na adresus Zvtiz esperantistov SSR^postoprieĉinok D^10,Bratislava

4.- £_r_5_d_k_o_n_g_r_e„.s__a__Druhy_zjazd..?ESSR v Bratislave koncom .iŭla 1970, 
Pripravu tychto dvoch akcii vedie 5-ĉlenny predkongresovy vybor, na ĉele kto- 
reho je s-ano Pavel nosa, predseda ZESSR.

5«- Ekumenicka_ s__e k_c i a_.
Slenovia /i neĉlenovia/, ktori sa mienia zŭĉastnit na tohoroĉnom spoloĉnom 
zjazde IKUE - KELI, nech sa prihlasia na adresei Martin Majtan, Rajecke Tep- 
lice 14, okres Zilina.

6.-  ?_£_£_
hlartin B e n k a , narodny umeloc, KĈ3 60.- Srdeĉna vdakal

7«- VeTk^ slovnik esperantsko-slovensky a_slovensko"esperant,sky^
Slovnik je uz vysadzany a dokonĉuje sa prva korektŭra sadzby. Hoci ide o vel’- 
k6 dielo, vydavateTstvo prisTŭbilo dat ho do predaja este do oslav J» A. Ko- 
menskeho v jeseni t.r.

V ŝ e t k y spravy pre OFICIALA INF0R1.1IL0 posielajte na adresu;
Ed. V. Tvarozek, OSVTEI, Horne Srnie, okres Trenĉin.

Upozornenie redakcie E.SoS A„ , , . .L—a-------------------------------------------------------------- -------- nemozeme dodat, neob.iednava.ite u n&ss
ŭr. llagda Saturovŭi ĉu vi parolas Esperante?
slovniky /Valaŝtan, Hromada, bratia Filipovci/ 
menoslovy zahraniĉnych esperantistov pre korespondenciu /treba hTadat v Nun- 
tempa Uulgario, Heroldo de Esperanto. lievuo Esperanto, Hungara Vivo at<Io/ 
Jozeme V£m dod%t\ Tvarozeks Zaklady esperanta.

Interesa legajo - zredigoval Aleŝ Herka.
Pre Vaŝich zahraniĉnych koreŝpondentov odporŭĉame na v^menu divadolnŭ hru s
Peter K a r v a s ; EKSPERIEENTO DAEOKLO, na adr. Esperanto postfako 80 LLAKJ3L.N 

ulebo priamo u vydavatel’a^. DILIZA, Bratislava, Ul. ĉsl. armady Ĵ1/III. Cena Kĉs 1&



TEKNIKISTA P A Ĝ 0
K u n v e n o

La o-an de februaro ĉi~jara en ELektroteknika Fakultato Slovaka Teknika Altler- 
nejo en Bratislavo, en laborejo de Neitus Liptak, kunvenis kelkaj taknikistoj-espe- 
rantistoj por interkonatigi kaj konsiliĝi pri la vojo irota. Partoprenis ankaŭ la 
prezidanto de Aso«io de Esperantistoj en Slovaka Socialisma kespubliko, Paulo Rosa. 
Por Teknika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio ĉeestis Ing*.’ J. Jerner el Brno.

Jen skizo pri ^a,tx'aktitaj temoji
- Slovaka kaj caha teknikistaj sekcioj havu koordinitan laborplanon.
- En la unua etapo oni listigu ciujn alireblajn faklingvajn fontejn.

Formiĝu laborgrupoj gor ellabori bazajn fakvortarojn. Ui havu tradukojn en 
ambau niaj naciaj lingvoj, ceĥa kaj sfLovaka.

- La terminologian laboron Ligi al agado de naciaj Lingvonormigaj organizaĵoj. 
La principaron por terminologia kaj terminara laboroj kompilos Inĝ.A.Bednarik

/Svatoplukova C/6, SENEC, Bratislava-vidiek/.
- Sekvi la perspektivajn planojn por ellaborado de plurlingvaj fakvortaroj ĉe 

naciaj institucioj, kaj prikonsideri proponon pri akcepto de Esperanto.
- Postuli teknikajn kaj sciencajn bibliotekojn ŝtatajn kaj altlernejajn, ke ili 

mendu Plenan Ilustritan Vortaron de Esperanto /adreso de La eldonistoi S.A.T., 67 a~ 
venue ŭambetta, PAnlS - 20, Fr&ncio/.

Instigi, ke Ĉiu kunlaboranto verku unu sciencteknikan artikolon. Pri la manie-
ro de publikigo traktos TS. La ĉefa celoi elprovi niajn fortojn.

kin Slovakio gstas kelkaj alte kvalifikitaj fakuloj pri konstruado de elektraj 
masinoj, ekz. Ing. Neito Liptak, Ing. Ivan Slavik, Ing. M. Vronskji k.a. Ili propo-’ 

nas sian kunlaboron al Terminologia Centro de UEA. La adreso de la reprezentanto de 
teknikistoj estas jena; Inĝ. Neito Liptak, Lledzilaborecka 9,

I

cZt»

o
Bratislava,ĜSSH-SSk.

Notis J.tf.

TEKNIKA SEKCIO BE CEA INFOiiMAS /Sukretario; Inĝ.Jan iilerner, Kroftova 64,BRNO/.

/Baŭrigo/. Buavice temas pri praktikado, artikoloj, simpozioj. Kaj denove estas 
necesa koordino. Ni klopodu pri individua kunlaboro kun eksterlandaj 3amfakuloj. Tre 
valora estas serioza pritrakto de iu ajn teknika problemo, se oni povas legi spertojn 
el pluraj landoj. Malperfaktega funkciado de tehnika kaj ekonomia informadoj estas 
ideala medio por la skizita aplikado de la Lingvo Intemacia.

Plua resumo en gunktoji
- Zorgi, ke en ĉiu fako ni havu unu aŭ plia^n faklingvajn specialistojn.

Zorgi jcri praktikado de la lingvo, sed laueble en plej vasta int-ernacia skaloj 
procipe okupigi pri konkretaj teknikaj problemoj.

- Havigi al niaj kunlaborantoj unue instru-materialo^, iom post iom ankau lite- 
raturon. Prizorgi ciun priteknikan eldonajon eksterlandan kaj prepari nin por propra 
eldona agado.

liegistri ciujn teknikisto jn-esperantistojn en la lando, inkluzive la pasivajn, 
rekte ne kunlaborantajn.

Daŭrigi la fondadon de novaj fakgrupojj zorgi, ke ĉiu faka giupo okupiĝu nur pri 
fakaj kaj faklingvaj aferoj. Evitadi administrajn temporabajn laborojn.

- Ĝiun administradon dume teni en la estraro,. ne pro ia centralismo, sed pro li- 
barigo de aktivaj laborantoj.

~ Servi al la publiko per tradukoj de fakaj tekstoj» ekz. de uzina prospektoj.
- Publikigi en la gazetaroj nacia kaj esperantista,en- kaj eksterlanda.
-• Post organiza konsolidiĝo kontakti kun la naciaj organizajoj de teknikistoj.
Mi finas per la vort.oĵ de nia karmemora ]>ro Stanislav Kamaryt; "La evoluo de la 

homa pensado tendencas al ciam pli granda precizeco. Ankau la lingvo havas la saman 
tendencon. Videbla signo de tiu tendenco estas modernaj klopodoj por lingva normigo. 
Ĉfi signifas, ke la vortoj havu precize difinit-an sencon® En la unua vico temas pri 
terminoj teknikaj. Kaj Ĉar tekniko estas pro sia esenco mem realaĵo internacia,nepre 
tia lingva nonnigo devas esti entreprenata en tutmonda skalo. Lingo Internacia estas 
por tio kondico nepra..."

La gvidanto de TS ce AESSLi estas Ing. Ivan Slavik, Nova Dubnica C-I“6/13,SSfi.. 
/Jiim. de la red. s Ni volonte aperigos priteknikajn mallongajn /resumajn/ artikolojn!

« «aa



Keb^r som bol vtdĉkomo«. 
Keby som bol. vtaĉkom, 
letel by som za les 
pozriet sa<) co robi, 
pozriet? say ĉo robi 
mamiĉka moja dnes»
Koŝieiku mi perie» 
na mna si spominaĉ 
"Vrai? mi$ Boĉe, vrat mi 
vrdt mi» Boze, vrat mi. 
toho mojho ayna«>

Prisol by ja do vas#*.

ŭ*Prisol by ja do vas, 
kebym ja smel, 
keby sce rni dali, 
co bym ja scel« 
t.o dzifĉatko ŝrarne, 
co ina oĉka ĉarne, 
to dzifĉatko vaŝe, 
to bym ja sael*

Priŝol bym ja do vas, 
kazdy veĉar, 
pred vaŝimi okny 
veTky moĈar»*e44 
wPreloz milys druĉky, 
prejdzeŝ pol*ahuĉkyp 
prejdzeŝ pol’ahuĉky 
kazdy veĉar*"

—0—

S^ano Stefan K® Seemann poslal nam 
preklad himnickej piesne s poznamkou, 
ze ju mozno uverejnit v 15 s podmian- 
kouj) ze nezmeni sa na ŭom niĉ< Uverej- 
iiujeme ho tedy doslova i do litery.R.

Tradukado^de pogol- kaj_aliaj kantojo.

S-ano Ed.V-Tvarozek sendis 2 tradukojn;
Birde flugi^volus mi o«.
Birde flugi volus 
rni trans land arbara 
kaj rigardi kion 
faras co ni hejrne 
panjo mia kara. 
ŝi ĉemizon lavas, 
-gemsopiras je rni;
“Filon mian foran, 
mifi^ gojon solan^ 
he jmenvenigu, Di ..*“

HA1 vi mi venadus, 
se mi povus, 
se vin patro via 
al mi donus - 
vin, filinon sian, 
karulinon mian, 
se li vin nur al mi 
doni volus.
Sub fenestro via 
akvo staras 
kaj gi mian vojon 
al vi baras...’1 
"Trans la akvon saltu, 
ce T fenestro haltu 
kaj vi vidos kiel

S~ano btefan li. Seemann sendis al ni la 
tradukon de la himna kanto, kun riinarki- 
go, ke gi povas esti aperigita eb £S, 
kondice, ke nenio estos sangita. Do ni 
aperigas gin laŭvorte, eĉ laulitere.R.

iLa_j__fl-1.9 y„aKa.J
/Hej Slovaci/

Hoj slovakoj viv-perzistas lingvo la gepatra
Gis fidelaj korgj pulsas poi' naci subtatra.
Vivas la spirit slovaka malgrau la insidoj,
Ec en estonteco per kor~fideleco gardos gin la idoj®
La trezoron lingvan donis nin Sinjoro Dio,
Do forpreni rabe rajtas nek iu, nek io. *
EĈ se T tuta diablaro tion ekintencus,
Helpe de 1’ cielo ni la kontrauulojn tute certe venkus.
Spite eĉ al uragano cion tremegiga,
Rok-kreviga, kverk-rompiga, vivon~-peraiga,
Staros firme niaj vicoj^ ipuroj la granitaj, 
Nigra ter fendigu, de gi perfiduloj estu englutitaj.

Krome ni ricevis du tradukojn de niaj legantoj, sed bedaurinde ili ne respek- 
tas la ritmon, ja ec ne la rimojn resp. estas senrimaj, do ne povas esti publikigituj>
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De s~ano Jir£ Korinek, Usti.nad Labem, ĜSK, ni ricevis la jenan tradukons 
H E J , SLOVAKOJI

/ Slovaka himneca kanto /
Hej, slovakoj, tra jarcentoj vivas lingvo nia, 
nia koro an fidelo batas pornac^a, 
vivas, vivas vort slovaka, de 1 patruj spirito, 
fulm , infex'o, vanas via firankora spito!

Di-donacon de la lingvo gardi brave gciu, 
gin forrabi de ni rajtas en la mond neniuj 
se diabloj ec lau nombro al homar egalus, 
Dio lielpos, ke inferen kontrauuloj falu. /x
Kaj se foje nian landon storm terura premos, 
roko krevos, kverk rompigos kaj la tero tremos, 
niaj vicoj staros firrne kiel burgaj muroj, 
nigra tero glutu tiam ciujn parfidulojn! 14*2.1970*

x/ eblas ankaŭ: malamikoj /noto de la aŭtoro/

Tradukado de popol- kaj aliaj kantoj ne e3tas facila afero, ĉar kiel ni skribis 
la muzika akcento nepre dovas koincidi kun la vortakcanto» La akcento en la dovaka 
kusas sur la unua silabo au sur la prepozicio, formanta kun la sekvanta vorto pli 
longan unuon* Ekz«; (^kienko /Fenestreto/, sed* Pod okienkom, sonas - Podokienkom = 
Sub la fenestreto® Sed la kantligvo povas tute neglekti ci tiun regulon kaj akcenti 
Pod okiankom au - sekvante la ekzemplon de kelkaj dialektoj /kiel la pola lingvo aŭ 
Esperantj/J Pod oki^nkom. Jen la kutiina nelogikeco de nacia lingvo, kiu tamen konve^ 
nakaze povas gin benege utiligi, sed kion Esperanto kiel logika lingvo ne povas al 
si permesi. Krom tio mi volas vin atentigi pri kelkaj - tre gravaj - nuancetoj;

En januaro 1949 sur la 6~a pago de la 1-a numero de Esperantisto Slovaka /tiam 
presita revuo/ estis apergita la teksto de la konata jpopolkanto "Sedemdesiat sukieh 
mala'\ idia kunlaboranto kopiis gin lau sia memoro, car ni ne povis trovi la origina- 
lon) aldoninte, ke gin tradukis Jan Valaŝtan Dolinsky« Sed tiu akre protestis, do es- 
tis necese denove aperigi la nun jam gustan tekston* Vidu la delikatajn diferencojn 
intar la unua negusta kaj la dua gusta traduko, devenanta de Jan Valaŝtan Dolinsk^.

Supdek jupojn si ja havis, Jupojn sepdek ja ŝi havis,
tamen si neniun ravis, tamen ŝi neniun ravisa
havaj miai jupo sola, havo mias jupo sola,
al Vien min oni volas. al Vien min oni volas<>
Sepdek milojn ŝi ja havis, 
tamen^ŝi neniun ravisj 
havaĵ mia* preskau nulo 
svatis inin ec lipharulo.

Milojnj3 epdek ja ŝi havis 
tamen si neniun ravis} 
havo mia preskau nulo -, 
svatis min ec lipharulo.»

ĉe fenestro li saltadis, • kvar grosojn li proponadis 
donu vian filineton, 
prenu por si ci moneton.

Ce £enestro li saltadis, 
groŝojn kvar li proponadis
"La filinon al altaro
donu al mi por groŝkvaro!" /JVD/

En la venonta numero de ES ni aperigos la gis nun venintajn kritikojn resp. ri~ 
markigojn al la unuopaj tradukoj, do tiujn de Miloŝ Lukdŝs, de Jiri Korinek /du/, de 
Ed. V. Tvarozek kaj de D-ro Tomaŝ Pumpr. Ni klopodos sinsekve aperigi ankaŭ la muzik™ 
notojn, por ke oni povu pli bone prijugi la taugecon de la unuopaj proponitaj versoj, 
espiŭ-raoj, vortoj de la traduko j, car ni volas, ke nia laboro estu kolektiva.

Samideanoj LSiro Zavodsky kaj Ernesto VdLa jam delonge revas pri eldono de popol- 
kanto-tradukoj. Ni povas nur bedaur^ ke.ne plu vivas Jan Valastan Dolinsk^, kiu po- 
vus helpi al ni kompili la Bukedon kaj cion kontroli, korekti. Li tradukis multon» 
liaj tradukaĵoj estos firma bazo de la planata kolekto. Ili astis aperigitaj en la 
presita revuo Esperantisto Slovaka, poste en la Martina numero de Zpravy~Informoj de 
Cehoslovaka Esperanto-Komitato, do longe post la morto de JVD, kaj fine kelkaj an- 
kaŭ en la multobligitaj buitanoj, kiuj ni eldonadis intertempe. Eliz
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MEDICINAJ .PAĜOJ

Psikiatria KlinikOj, Kome.nsk.y Universitato, MARTIN. Klinikestro Prof.D=ro K.Matulay. 
D~ro K. Matulay, D=rino M. S. Pekeroviĉ, D-ro L. Entneri

• a 1. u
La taksado de elektro=encefalografiaj /EEG/ trovoj ĉe ĥemikranio estas.ebla 

laŭ diversaj asgektoj. Ni observis la parencecon de la hemikraniaj enskribaĵoj al 
epilepsio. Ctai generale koncedas, ^e kaj epiLepsio kaj hemikranio estas etiopato- 
genezaj sindromoj. Je la demando, cu hemikranio estas epilepsio, jam tial ne estas 
eble respondi jese au nee, ĉar ec se la klinika bildo estas klasika, pri la pato- 
genezo oni ne povas diri ion certan, kaj ni scias, ke la elektro-encefalografia ka- 
rakteristiko ĉe multaj kazoj ne estas unueca. Malgraŭ tio, ke pere de LIE ni povas 
observi la plej diversajn kapdolorojn de vazomotora karaktero, koncerne hemikrani™ 
on ekzistas kaj ekstremaj kaj mezaj starpunktoj. Lkz. Lenox estas konvinkita, ke d. 
fiziologia vidpunkto ĉe hemikranio temas pri ”autonomic epilepsy", krome ke kaj 
pilepsio, kaj hemikranio estas paroksismaj malsanoj de unu parto de la centra ner- 
va sistemo. Ili difetrencas laŭ la damagigo de diversaj paidoj de la korpo kaj cer- 
bo. L®nox okazigis arapleksajn genetikajn studojn pri epilepsio kaj homikranio. Ta- 
men sian opinion li ne povis dokumenti per regulaj EBG-trovoj, kio estas klarige™ 
bla tiamaniere, ke la elektrajn perturbojn en la profundaj kampoj - en la cerba 
trunko - ne estas eble registri de sur la konvekseco, tial la EEU-trovoj ĉe heini™ 
kranio ne atin^as valorojn kiel ce epilepsio® Laŭ la tuteca valortaksado de etio™ 
patogenezo de ci tiu malsuno rezultas ankau gia envicigo en la sistemon de malsa- 
noj. iiusaj aŭtoroj - Bogolepov kaj kunuloj - envicigas ĝin int,er la angiomalsanojn 
de la cerbo, diferencig&nte inter akutaj kaj kronikaj nesufiĉecoj de la cerba san- 
gocirkulado.

Laŭ Bogolepov al la akutaj apartenas la eventoj /krĴzoj! kaj apopleksio. La 
l^rizoj laŭ lia divido estas: tutecaj, regionaj kaj kombinitaj. La regionaj dividi™ 
gas je discirkulada karotida sindromo kaj discirkulada baza sindromo.

La elektroencef&lografiistoj mencias homikranion en la ĉapitro "Epilepsio - 
hemikranic « narkolspsio", kion oni. povas koncedi, car^ĉiuj tri estas paroksismaj 
mals&noj de la cerbo. Tamen ekzistas opinio, ke malgraŭ la granda simileco de la 
EUl-trovo j ĉe kelkaj kazoj de hemikranio ®J. epilepsio, la angia baza de la hemi- 
kranio estas eksperimente pruvita.

Kelkaj klinikistoj /Henner,, Stary/ la hemikranion karakterizas kiel simplan 
patologian altigon de la refleksa iritebleco de iu regiono de la kraniaj vazomoto- 
roj. Oni atribuas grandan signifon al la strangaĵoj de la karaktero de hemikraniu- 
loj, rezultantaj ol la edukado en la f&milia medio, kaj la ainasigon de la kazoj de 
hemikranio en certaj familioj oni konsideras familia inklino, kiu - sekve de la 
malf&voraj faktoroj de la ekstera medio - povas transiri an evidentan malsanon. C& 
tere Hennei- same kiel Servit ce epilepsio distingas prodromojn, auron, paroksismon 
kaj postparoksisman staton. Broser en sia monografio "Vegetecaj cerbaj paroksismoj" 
hemikranion envicigas inter la cerbajn &ngio==k.rizojn»

Ŝajnis, ke pli regulaj ElilG” csploradoj alportos pli da lumo en la patogenezon 
de ĉi tiu malsano. Tamen provizore la EEG- trovoj pri la unuopaj fazoj de hemikrarŭa 
paroksismo estas nesufiĉaj. Ĝis nun ni ne sukcesis akiri tian UEG-trovon ĉe heini- 
kranio, en kiu estus registritaj ciuj menciitaj fazoj de la paroksismo» Tia evideir 
tigas el la fakto, ke ekz. la prodromoj povas esti intorpretataj divorsmanierejs la 
konienco povas esti necerta, same la postparoksisma stato. Ec an la litoraturo ni re 
trovissimilan koraplet&n EEG. La plej granda nombro da ELKr-trovoj devenas al la in- 
terparoksiama periodo. La ELG-trovoj dum la unuopaj paroksismoj estas konataj, kaj 
mi ne volas ilin ripeti.

Nie kontribu&ĵo &1 ci tiu problemo koncernas la analizon de EEG-trovoj ce ti~ 
uj 6 kazoj de klasika hemikranio, ĉe kiuj ni konstatis ligitecon al epilepsio. La 
m&terialo rilatas 80 tipajn hemikraniojn, el intei' kiuj 68 ni esploris per EEG,t.a 
epizodojn, theta aktivecon se aktivigo, okulfrapan asimetrion kaj delta-ondojn post 
hipeiventoladoj ĉe 26 malsanuloj limajn trovojn^ t.e. theta m&lpli precizespriman 
post hiperventolado, inklinon al epizoda aktivigo kaj modarajn asimetriojn.
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21 pacientoj havis normalajn aŭ mozkvalitajn /mezajn/ trovojru
31 la menciitaj 6 malsanuloj - 7.5% da niaj 80 hemikrani-ŭlo j - la unua, IL.M. ~ 

1924, suferas je tipa okul-hemikranio ekde sia 18-a jar0# Ŝia estaa ne3tabila 
kaj neordrgita, 1& ondoj theta 6-7 c/sek. de pli alta amplekso epizode ankaŭ en pli 
longaj uenoj, inklino al pintaj ondoj. Sia filino /1955/, havas petit-iaafcepilepsion 
ekde sia 2~a jaro. La ELG montras nekonformajn al la ago malpli rapidajn bazain frek 
ventecojn, ^epizodojn de altaj ondoj gis 226 mV post hiperventolado akcentitaj en la 
okcipito, ciuspecaj esprimplenaj asimetrioj, negjustaj reakcioj je fiziologiaj stimu- 
1OJ* La dua pacientino M.n. /1920/ raalsanas dum tri jaroj. La Efiŭ montr&s en la antstf- 
aj partoj de la cerbo grupojn de pli altaj ampleksoj. Ĝe ŝia filo /1952/ la unua eci- 
paroksismo okazis en la 7~a jaro^ komence en la formo: pinto-ondo 2-3 c/sek. disrit- 
riiio, fokuso centra-tempia dekstre. Post du j&roj nekompletaj fonnoj» pinto-ondo,pin~ 
toj, nekompleta reakcio dum malfermo de la okuloj, dekstre spegulaj pintoj. ' ”

La tria pacientino B.J. /1926/ suferas je epilepsio proksimume 20 jarojn kai ie 
hemikranio dum kelkaj jaroj. La £EG montras centran encefalan epilepsian paroksismom 
pinto-ondo de alta amplekso 4 c/sek. kun pluaj malpli grandaj epizodoj kaj modifoj 
pinto-ondo®

La 4~a pacientino /1926 havas hemikranion ekde sia 17-a jaro* Sia patrino
dum 30 jaroj suferas je epilepsiaj paroksismoj kaj la filino de la^pacientino je sve= 
noj kaj kupdoloroj. La LEG montras evidentan malintensigon malantaŭe maldekstre. dum 
antaue maldekstre estas pli alta beta /kapdoloro dekstro/.

La 5~a pacientino /1928/ havas hemikranion kaj tempian epilepsion. La iar, mon- 
tras neregulajn ondojn kaj frakventecojn, grupojn da pli altaj thetaoj, post- 117 epi- 
zodojn theta-delta kun elirpunkto frunta-tempia maldekstre /doloroj maldekstre/.Spe- 
cifajn signojn de epilepsio ni ne registris.

La 6~a pacientino S.B. /1946/, kies avino de la patia flanko havis epilepsion, 
kaj la pli juna fratino paroksismojn dc epilepsio okaze de febro. La patrino dum la 
gravedeco /ce la menciita pli juna filino/havis "spasmojn kaj sveno^n“, La pacienti™ 
no havas kapdolorojn ekde la frua junago, tuj kiam gi raatene ellitigas. La LLG estas 
disritma kaj neordigita kun plataj ondoj de puberta karaktero.

Se ni komparas la trovojn ce niaj pacientinoj, kie trovigas epilepsio en la pa- 
denceco 1--a-gr&da, ni konstatis novajn trovojn, kiel ce pluraj niaj hemikraniulinoj, 
kiuj ne havas epilepsiajn p&roksismojn. Se ekzistas epilepsio kaj hemikranio ce la 
sama persono - la trovoj estas similaj al tiuj ce epilepsio. La trovoj ce du hemikra- 
niulaj patrinoj kun epilepsiulaj infanoj, montras epizodan agadon kun malrapidaj kaj 
altaj ondoj. Ĝe ĉi tiuj epilepsiulej infanoj la EEG estas certe epilepsia. Ge la unu- 
& patrino la ELG estas tre disritma kun altaj epizodoj. ĉe la dua estas signifa epi- 
zodo ondo-pinto» En nia grupigo estas du pacientinoj, kiuj havus kaj epilepsion kaj 
hemikranion. Unu el ili havis certan epilepsion /paroksismo en la antauĉambro de la 
kuracista ambulanco/, kaj hemikranion. La EEG ne montras asimetrion kiel ni atendus 
Ĉe hemikranio, sed klasikan komplekson pinto-ondo 4 c/sek., de tre alta amplekso. Es~ 
tas notinde, ke la kuracado per kombino de barbitalo kun hidantoinato ne kapablas 
pli energie influi la hemikranion. Ĝi aperis post multjara ekzisto de epilegsio, kio 
ne konformas al la generale proklamita sperto, ke el henikranio ofte evoluigas epi- 
lepsio, sed inverse ne. Ĝe nia pacientino alpasis hemikranio.

La dua pacientino havas dolorojn de hemikrania karaktero, sed ŝi informas pri 
2-3 paroksismoj, kiuj^impresas presk.au kiel vegetecaj epilepsiaj paroksismoj epilep- 
siaj. Ŝajnas, ke ankau ci tiu pacientino havis unue epilepsian pai‘oksismon kun sen- 
konscio, kaj nur poste hemikranion.

La sekva giupo /4» kaj 6. pacientinoj/ estas hemikraniulinoj, 
bunda familia anamnezo pri epilepsio en la 1~& grado. La LLG de ci 
epi-signojn, unu estas lclasifikita kiel patologia, dum la dua kiel 
li ni esploris la ELG-n dum la dormoj l.a trovo estis ankau lima»

Laŭ la regantaj oginioj ne estas eble aserti, ke ĉo hemikranio temas pri speci- 
faj signoj,, tipaj por ci tiu malsano, kiel tion vidas Krischek, tfeil kaj Heck kaj Ĉer 
fe Sinith kaj Jinter, certagrade Drechsler kaj Stary. Tamen aliflanke ni vidas\ ke ce 
hemikraniuloj estas granda nombro da 1 i m a j t-rovoj, kiun ni ne trovas tiagrade Ĉe 
la kontrol-grupoj. Krom tio ekzistas ankau grupo da hemikraniuloj kun elektro-ence- 
faligrafiaj perturboj, certe patologiaj.

Laŭ la klinikajproc^zo la vegetecaj perturboj estas ofta kaj kutima akompanu 
simptoma komplekso ce epilepsia paroksisino, sed la bazaj perturboj ĉe epilepsio Isŭ
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la klinika flanko estaa perturboj de konscio kaj simptomoj flanke de la motoraj neu- 
ronoj. ĉe hemikranio ni vidas, ke la baza simptom-komplekso estas vegetecaj perturbcj 
de centi’a kaj perifera karaktero,, dum flanke de la korpa nerva sistemo, ce hemikramo 
povas temi gri eskundaraj simptomoj de damagigo plejparte au sole surbaze de iskemicu 
Tamen ciam ceestas ankau perturbo de konscio en formo de malatigita vigleco, dormemo, 
malapudeco, malspriteco kaj duonobnubileco.

Tia ĉi divido de hemikranio kaj epilepsio ebligas supozi, ke epilepsio-hemikra- 
nio.narkolepsio prezentas tri memstarajn paroksismajn malsanojn, ce kiuj lau la pato- 
fiziologia kaj elektro-patofiziologia vidpunktoj temas pri malsanigo en tri nivaloj; 
epilepsio en la subkortikaj-kortikaj, hemikranio en higotalamo kaj narkolepsio en 
mezencefalo. La memstara patogeneza mekanismo efektivigas per pli-malpli malsaneca 
izoliĝo aŭ hiperfunkcio. La kortikaj-diencefalaj intimaj interrilatoj kaj kunligoj 
ebligas reciprokan influadon. Ĝi tiu dependeco je la kortiko koncernas piej unue ha- 
mikranion, dualoke epilapsion kaj trialoke narkolepsion.

Laŭ Popek la atento nun direktiĝas precipe al lu finaj reagoj, t.e. doloro en 
certa parto de la arteria fluejo de la kapo. Helpo de Lkil ni komencas ordigivla infcr* 
mojn pri la centra mekanismo de la sindromo, konata sub la nomo henikranio au sindro- 
mo de hemikranio. lial postulas Popek, ke oni serĉu la komencon aŭ la radikojn de ĉi 
tiu gi-ocedo. La sciigoj pri ĉi tiuj trovoj kaj ilia vaiortaksado nc ostas unuecaj, 
sed ciuj laboraĵoj akcantas, ke ekzistas multe da patologiaj EEG-trovoj /tfissfols- 
Neu, Jung, Bgcher, Heyck-Hess, Macchiochi-Savoldi, Obal-Tomka, Refubat kaj kunuloj/. 
ldultfj laborajoj estas eksperimcntaj /Borrios, Smith-<Vinlcler, Drechsler~Stary, Pega- 
noni, Kovotta, Uzunov/. Pluraj autoroj en kelkaj trovoj vidas specifajn sangojn /Kri- 
schek, i/eil, Heyck/. Eksperimenta laborajoj ofte montras farmakodinaiaikajn reagojn 
ĉ® tiuj ĉi statoj. Tamen sajnas versimila, ke rilate la prodromojn, su la bildo de 
malbonhumoro, laceco, senforteco, plue konsidere lu trosentemon je sensaj impulsoj, 
sekva dormemo ĝis liza solvo de la hemikrania paroksismo per dormo - temas pri signi- 
fa partopreno de la reteta formajo ĉe la sindromo de hemikranio. Nome ni eliras el la 
kenata ekkono pri la ekzisto de specialigitaj partoj de la reteta formaĵo, kiuj di- 
rektas la gradon de la konscio. Plue ni scias, - kio 63tas tipa por hemikranio - ke 
la reteta formaĵo influas ankau la incitemon de la granda cerbo kaj tiun de la pgri- 
feria kaj centra sektoroj de la sensaj organoj, ĝeneralige, do kun valideco por ciuj 
sensaj organoj. Ekz. ĉe paroksismo de hemikranio la paciento toleras nek la vid- nak 
la audosentajm impulsojn.

La gisnunaj esploroj ankorau ne permesas la funkcian dividon de la reteta forma- 
cio, ĉar la anatomiaj rilutoj estas tre komplikaj /R. Hassler/.

ŭ E S U M 0 »
1. Ni observis 80 hemikraniulojn, el kiuj ni esploris per EEG 68.
2. Proksimume 1/3 al ili havas patologiajn EiD-trovojn, 1/3 lim&jn kaj 1/3 norna 

inter 80 hemikraniulinoj ni trovis 6 malsanulinojn, ĉe kiuj ekzistas intimaj
ligitecoj al epilepsio.

4. Ni analizis la I&fi-trovojn ce la 6 maslanulinoj kaj iliaj du epi^epsiulaj 
infanoj, kaj ĉe unu patrino.

5. La elektrofiziologia envicigo de hemikranio en la kadron de epilepsio ne es- 
tas pravigita.

6. Klinike estas eble konstati paralele procedantajn du malsan-procezojn; hemi- 
kranion kaj epilepsion.

7. Plurajn etiopatogenezajnjcaj elektrofiziologiajn esplorojn ĉe la sindromo de 
hemikranio estas nepre necesaj, car ne temas pri homogena grupo»

8. La aŭtoro supozas signifan partoprenon de la reteta formacio ĉe la putogenea^ 
de la hemikrania paroksismo, konsidere la tutan procedon de la paroksismo, komenci- 
ĝanta per paroksismo kaj finiganta per dormo.

/Literaturo ce la aŭtorol/.

Kim. de la red.i la ricevintoj de ĉi tiuj Medicinaj Paĝoj estu3 petataj konfirmi la 
ricevon kaj sendiAsiajn rimarkojn, rimarkigojn au alplenigojn je adreso de Esperan- 
tisto Slovaka, Postfako 80, MABTIN, ĈSSR - Slovaka Socialisma iiespubliko. Dankonl

LffiDICINAJ PAĜOJ estas interna aldono.dc Esperantisto Slovaka, neregula bulteno, 
kiun oldonadas Domo de Kulturo de BSM de Masinfabrikoj de Turiec en Martin /n-ro l/^Jj/.
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Vortludo aortludo

En Kkspo paradas 
sanig-aparatoj 
glazure®
Afisoj tamtamas
kolore, prospektoĵ 
kalkule:
,4Min prenu 9 doktoro 114
- ĉiuj sin altrudas 
konkure -8

*Per mi vi atingos 
plej grandajn sukcesojn 
sekure!M
TabT operacia 
altiras atenton 
humures

atriptizo aurkusa 
proponas la varon 
femure!
5i ride klarigas, 
pozante petolas 
velure*
Ĝu premi levilojn 
kaj pinci la cicojn 
plezure?
Sed devo ĥirurga 
frostigas Amoron 
serure!• • •
TabT operacia 
farigas havaĵo 
fakture

Ho, kia kurago 
provokis l.a aorton 
aŭgure? -

"fraulino striptiza” 
onlite kus*“kaura3 
cemure.

fln svito malvarma 
si ploras kaj hontas 
terure -

perdinte la ^maskon*, 
altiron kaj carmon 
figure. • •
Si pragae kaj ĝeiaaa 
al halo asepsa 
veture,
car antaŭ abismo 
ni perdas audacon, 
nature!• • •
*Ne timup fraŭlino, 
mi vin ne traktos 
tortŭrej
vin, mian fratinon, 

$ilinon!M - mi flustras 
murmure•

”Nur kredu min^ankaŭ, 
knabi no, r ekti gu 
stature -
apogu la manon, 
la scion kaj sperton 
eburei

kaj akapartenas 
al mia Sakcio
ec jure«. • •

Nu, kiun elekti 
por provi la tablon 
fakule?

Jen kazo urgega 
postulas la helpon 
tambure!•.•

n i vgnku la morton, 
forvise sortbaton
senspure -
ekbrilu pli nobla
Ĉielo de I vivo
lazurel*1

/21 la kolekto 
"ISskulapo ridetanta” 
originale verkita de ULiz/

Ualfrue,sed tamen!

post- Ho, kia feliĉa hazardo, renkonti vin, kara sinjoro doktoro, surstrate, 
plenaj dLak jaroje Kiel vi fartas? Vi aapektas eminente, ho, hot

- Dankon pro la flataj vortoj, sed pardonu, mi vin ne memorasl
- Kii estis tiam^ĉe vi kun mia panjo. ŝiAvin^ofte rememoras, ĉar ankaŭ si 

bone, bonege. Malgraŭ via diagnozo! Tiam vi sin sokis, malesperigis! Ni mirj^ 
vi, famo konata kuracisto, rentgenologo, diagnozulo, povis tiel erari* Jes tio estis
terura vardikto, mortkondamno! Vi gin skribis al sia kuracisto, sed ni tion eĉ ne 
montris al li. Jen rigardu, vian recepton mi ĉiam portas en mia monujeto. Jes, vi 
skribis, ke temas pri "Kancerofobio11! Sed si tamen vivasj ŝi vivas,d^kjoi^! Adiaŭi

fartas 
kiel



Specimenoj el MPlena Vortaro de EsparantoH«». <>/II~a ©lcL/

DIVENI /tr®/ - malkovri per supozoj, rezonoj au hazardo ion, kion ni ne scias® 
Diveni saradon, enigmon, penson, intencojn, sekreton . Mi ne povas diveni la kaŭzon. 
Por tion diveni ne necasas peni» DIVENISTO - pastro ce la antikvuloj, kiu antaŭdiris 
la estonton® DIVENPnOVE » fidante al la hazardo, laŭ la sanco de la trafo, trafe-mal 
trafe® Divenprove elekti®

DIVEIifil /ntr*/ - pri direktoj, linioj aŭ radioj: malproksimiĝi unu de la alia* 
Kiam fasko da paralalaj radioj trairas vitran lenson, kies rando estas pli dika ol 
la centro, la fasko diverĝas, t.e. ĉiuj giaj radioj malproksimiĝas unuj for de la a- 
li&j* DIVERfiO » fenomeno divergi* Diverĝa fasko » fasko da radioj, kiuj diverĝ&s. - 
DIVEKĜIGI - igi diverĝa® DIVERGIGA LENSO - lenso, kiu diverĝigas la faskon da para- 
lelaj radioj, kiuj trairas ĝin. DIVEKĜIGECO = mezurata propreco, kiun havas lenso 
por diverĝigi®

DIVERSA® 1® s malsamspeca® Lau diversa maniero. Stonoj de diversa grandeco. Mon~ 
paperoj do diversa valoro. Homoj de diversa eksterajo, de diversaj specoj, agoj kaj 
karakteroj. Tiun ci flankon diversaj esp^istoj povas klarigi al si en la plej diver- 
sa maniero kaj en la plej diversaj gradoj» Diversgentaj logantoj. 2«/nur plurale/ 3 
kelke da malsamaj* Ni aĉetis diversajn ilojn. Diversaj detaloj , cirkonstancoj,lokoj* 
DIVEhSECO « malsameco. La diverseco de la klimatoj. DIVEKSIGI « igi diversa.

DIVIDI /tr/. L; fari partojn el tuto, apartigi partojn de tuto. Dividi la ku- 
kon an 6 p&rtojn, je 6 partoj» Dividi la homojn en 2 taĉmentojn. Dividi 10 per 2. - 
Francujo estas dividita en departemantoj • Dividi sian tompon intex' diversajn tas- 
kojn. La diverslingveco dividas la homan familion. Divida sufikso. Dividebla nombro. 
La hom&ro dividis sin batale. Nilo dividigas on kelke da brakoj. La popolo dividigis 
en 2 klasojn. La korporacio subdividiĝis laŭ la diversaj metioj. 2® 5 disdoni ul ĉiuj 
sian p&rton. La patro dividis la pomojn inter la infanoj/. j.i preni ĉiu sian parton 
el konuna tuta. Dividi heredon kun fratoj. Kiu^dividas kun stelisto, tiu malamas si- 
an animon. Dividi kun iu la mizeron, ciujn dangerojn de la vojo.

DO: 1® - konjunkcio montranta la logikan sakvon, la konkludon = sekve® 2» * konj. 
montranta la su^*prizonw Kion do vi volus ricevi? Kie do li estas? konj^ uzata 
poi' insisti* Vanu do- Auskultu do* Demandu do tiun homon®

DOGANO» l.i imposto starigita pri iuj komercajoj, kiam ili eniras teritorion# 
limimpostOu. 2® s administracio zorganta pri la doganaferoj. DOGAN&JO « oficajo,ĉe kiu 
oni p&gas limimposton® DOGANISTO - oficisto de la dogana administracio .

DOGilO. 1®3 punkto de religia aŭ filozofia doktrino, kiun oni ne povas pruvi kaj 
senpruve devas kredi® La dogmo de la Triunuo. La senmorteco de la animoj estas dogmo 
da la Platona filozofio® 2.& principo, kiun oni ne rajtas kontraŭdiskuti. DOG&UU a~ 
partenanta &1 dogmo« 2® 3 ne permasanta kontraudiskuton. DOGMEldO « emo aaerti autori- 
tate sen sufiĉa kritiko® DOGMISMO - doktrino asertanta la eblecon de la kono pri la 
absoluto® DUGiŭAiiO « doktrino®

DOKTRINO - aro da principoj kaj sistemaj teorioj, kiujn iu religio, filozofio 
aŭ scienco instruas. La doktrino de Epikuro, de la katolika eklezio.

DOKUMENTO = skribajo aŭ signifa objekto, kiu servas kiel pruvo kaj atesto. Do~ 
kumentoj pri la origino de la milito® Ganoalogiaj dokumentoj. DOKUMENTI. 1.3 pruvi 
per dokumentoj» 2« 3 provizi per dokumentoj.

DOLCJU 1®3 agrable impreaanta guston, kiel sukero au mielo. Dolca pomo, suko, 
vino® Dolĉajoj /sukoraĵoj/. Maldolca /amara/t kiel absinto» 2.: agrabla por la sen~ 
tumoj® Dolĉa melodio, voco, bonodoro, tapiso, stofo, fantazio, veluro. Lia parolo 
fluis dolce kaj agrable. Dolce dormadi. 3®1 agrabla por korsento5 milda, malsevera, 
k&rasa* Dolĉa homo, vizuĝo. Dolcaj /karesaj/^vortoj. Flustri doluajojn al amatino® 
Maldolca sento de neplenumita espero® Maldolcigi la vivon al iu®I V

DOLOltl /tr/i sentigi /io/ al iu tre malagrablan korpai^ au spiritan impreson. 
Ke doloras frapo sur fremda kapo. Tia oper&cio tre dolor&s® Ili batis min, sed tio 
ne doloris», Dum la frosta vetero mia reŭmatismo min doloras.» Min doloras ĉi tie. La 
kruro doloras min, al mi® Doloras lin la malfavoro® JPorte min doioras la nepovado 
helpi vin. Mia kruro doiorasu Miaj osto^ doloris dum la tuta vojaĝo. Aiikaŭ dum rida- 
do povaswdolori la koro® DOLORIGI /iu au ip/ - kauzi al iu tre malagrablan korpan 
senton uu spiritan impreson® /Rim. de la autoros Oni uzas tiun sufikshavan formon 
se oni precipe konsideras uu atentigas la objektivan kauzon de la doloro/. Kurante 



mi dolorigis al rni la piedon* Ĝu mi dolorigis vin? Espero prokrastita dolorigas la 
koron. DOLORO® l®i tre ma-lagrabla korpa impreso® Senti en la brusto ekranjj mordantan, 
kruelan doloron. 2* s tre inalagrabla spirita sento, malplezuro, aflikto* Havi doloron 
en la animo^ Higardi kun doloro la reciprokan fremdecon,, kiu dividas inter si la fi- 
lojn de saina lando® DOIDKA® l#s sentiganta^doloron. Dolora dento, vundo® Tre dolora 
estas por ĝojanto refalo tro subita en malĝojon. Ne puŝu tiel dolore. 2. i esprimanta 
doloron, estigita de doloro* Dolora krio^ Dolorege plori* DOLORIGA = doloriganta® Do~ 
lorige surtreti la piedojn do iu. La knabo inaldelikate kaj dolorige pramis la pase- 
ron en la m&noj. DOLOiilĜI = senti doloron. SENDOLOhA = sentiganta nenian doloron. - 
SENDOLOKIGA = foriganta la doloron.

DOMO. l.i konstruo, kie logas homoj. Mi restos hodiau dome. Iri domen. Domaj 
suldoj. Dombestoe 2* a hejmoc^3®a nobela,) eminenta familianaro. Edzoligiĝi kun domo 
de nobelo. DOMANO. l.i kunloganto en iu doino, saindomano. 2. x kunvivanto en iu hejmo, 
samhe jmano •

DOMAGO. 1.3 bedaurindajo» Kia domago! Eatas domago, ke vi perdis vian libron. - 
2./eventuale!/i malprofito, difekto. La hajlo kaŭzis grandajn domaĝojn. Kipari la do- 
ma^ojn, kauzitaji da rnilito-’ Post domago venas saĝo. Domo bimldomaĝigita. DOMAĜA = be- 
daurinda. Tio estas domaga afero, DOlvIAĜE = bedaŭrinde. Estas domage, ka... Kiel doma- 
ĝel DOUAĜI /tr/. 1*3 timi bedaurindajon, difekton, perdon pri io^ deziri ŝpari, kon- 
servi, ne elspezi, ne difekti ion. Li ne acetis la libron, car li domaĝis la monon. 
Li ne eliris en^la pluva vetero, car li domaĝis sian veston. Kiu domaĝas groson, per~ 
das la tutan poson. Pafu, kaj ne domaĝu sagojnl Ne dornagi sian penon. Li forkuris, 
Ĉar li domaĝis sian vivon. 2.1 timi malutizli al iu, timi ofendi aŭ dolorigi iun,in~ 
dulgi iuru Pro spritaĵo li ec patron ne domaĝus. 3®/eventuale!/t difakti. Hrulego 
multe domaĝis la urbon /komparu kun DAlvUĜI/.

DONI /tr/. l.« rneti en posedon aŭ je dispono de iu, cu provizore, cu definitive. 
Doni ludilon al infano. Doni al iu salajron, rekompencon. Doni doton, nomon, garan- 
tion, sian vocon, ekzemplon, adukon, helpon, favoron, honoron, atenton, konsenton,li~ 
beracon, pruvon. Doni balon, feston. La semo donos fruktojn. Nur senvaloraj objektoj 
donis /liveris/ por tiu dekoracio la materialon. Doni /etendi/ al iu la manon. Kolero 
pravecon ne donas* La cielo donu, ke.. • 2* l estigi,. rezultigi, fari agon. Doni rezul- 
taton. La semoj donis /produktis/ trunketojn. Doni /fari/ signo^njper la^okuloj. Do« 
ni baton, vangofrapon. Doxii al iu sur la nazon* Doni lecionon, jugon, laudon^ rapor- 
ton, sankcion, punon, instrukcion, ordonon, komision, la tonon* Doni profiton. Doni 
bonan impreson pri. .. Doni esperon, kontentigon, antaŭenpuson, karakteron de, vidon 
al... Tiuj formoj donus grandan konfuzon» Tiu odoro donas kapturniĝon. Tia elparola- 
do donas nenian roalkompreniĝon. Se simila lingvo ec povus esti finita, gi nenion do- 
nus. En la donita /difinita, tiama, konsiderata okazo/. La donitaĵoj de la problemo. 
ALDCNI - doni, meti, fari, diri plie, krom tio, kion oni jam donis, meti3, faris, di- 
ris. Nenion aldonu al. via respondo. Aldoni al vorto la finon. Tagoj aldonigas al ta- 
goj kaj la situacio ne sangiĝas. Ĵus aperis la kvara aldono al Fundamento. Esti al- 
donita al iu /esti preta servi ciuokaze al iu/ ♦ ALDGNITECO = emo servi ĉiuokaze al 
iu. ELDONI - publikigi kaj vendigi ian ajn verkon^ Eldoni vortaron. Eldonisto® La du- 
a eldono estas jam elĉerpita* DISDONI = doni al multaj, di.stribui. Disdoni promesojn. 
FORDONI » tute kaj definitive doni. Li fordonis al la grupo sian tutan profiton. Sin 
fordoni al la propagando, al sporto, al siaj pasioj. Kun plena amo ŝi fordoniĝis al 
la objekto de sia laborado. REDONI. 1«* doni returne al la doninto ion, kion oni ri- 
cevis. Li ankoraŭ ne povis redoni. la pruntitan monon. liedoni salutojn» bondezirojn* 
2.: rekompensi. Oni redonos al li lau lia konduto. ĵ.i puni per samo pro tio, kion 
oni suferis. Lli rodonos al vi^ciujn ofendojn viajn. Tio estas justa redono. 4<* i ko- 
pii, reprodukti. La portreto ĝuste redonas lian fizionombn. Lia stilo redonas lian 
karakteron. THANSDONI = doni al iu ion ricevitan de alia. },Ii transdonis al li vian 
leteron. Transdoni hereditan uienon. OFEltDONI = oferi? SlNDON/en/A = preta servi ĉi- 
uokaze al iu aŭ io, ne zorgante pri sia intereso® Tia amiko estas pli sindona ol 
frato. La sindono de Zamenhof al Esperanto estas admirinda. Sindona klopodado.

DONAGI /tr/. = senkompense doni, k^el ateston de bonvolemo, amikeco, favoro ktp® 
Idia patro donacis al^mi belan libron. Oni povas multg donaci kaj ne esti amata. A1 
ĉevalo donit.a oni buson ne esploras. DONACO = donitaĵo. Novjaraj donacoj. Doni,fari 
donacon. Elokvento estis en li natura donaco* DONACE* Donace ricevi, donace prezenti. 
DONACEMA = volonte donacanta.

DOHLOTI /tr/.i 1. amerne kaj karese trakti iun kaj tro indulgi ties dezirojn aŭ 
~ 12 - 



kaprico^jn* Sin dorloti /trodclikats sin flegi/. Kiu volas panon. ne doriotu la manon, 
/ne sparu la penon® Dorloti infahon. Li akde infaneco kutimigis al dorlotiĝado® -

: superŝuti per favoroj. Lando dorlotata de naturo® 3*; daurigi tro indulge mal- 
bonaĵon ce iu® Dorloti la fierecon, la maniojn de iu® 4®* daurigi en si ion reva- 
tan, trovante en gi plezuron. Dorloti esperon. Nur fantaziuloj povas dorloti tiun 
ĥimeron®

DORLII /ntr®/. Li esti en stato de korpa kaj spirita senaktiveco, kiu ordinare 
okazas en ciu nokto kaj ostas necesa poi' ripozigi la hornojn kaj bestojn. ne a-
gi, resti senaga^ kvieta. La longe dormintaj semoj komencis doni la unuajn trunke- 
tojn.» DORMO. L: stato de dormanto. Dormo estas duonmorto. 2®x senaktiveco, sen- 
progreso* DORLU33I /ntr/.i profunde dorrni* DORMETI /ntr/. = duondormi® DORMIGI.l.: 
igi iun dormanta. La patrino lulante dormigas la infanon. Dormigi pacienton per 
kloroformo.^2® x trompante tranlcviligi. Dormigi la suspektojn de iu. ENDORMIGI = 
dorrnigi. Se ec tiu ci ideo endoriniĝadus je tutaj dekjaroj, ĝi jam neniam mortos. 
FORDORMI /tr/. - perdi pro la dorino® Fordormi la okazon® 1.ULD0RL1I /ntr/• = sin de^ 

' teni de la dormo dum la kutirna dormoteinpo» Li maldormis jam tri noktojn apud ia 
malsana patro* TRADORMI /tr/. = pasigi dormante. Tradormi la nokton. SENDORMECO = 
malsana statop en kiu oni ne povas dormi. DORMOMALSANO = infekta malsano, karakte- 
rizata de konstanta dormerno.

DOKNO. leinatura pikilo de vegetajoj. Neniu rozo sen dorno. 2®<pikilo simila 
al dorno. Lukodorno = pinta movebla pinglo, adaptita al buko kaj kiu servas poi* 
fermi ĝin, trapikante rimenon aŭ rubandon./Buko = ringo, ordinare metala/. ĵ.lmal- 
helpaĵo, malplezuro. DORNA. lu plena je dornoj* Kiel dorna kano en la mano de e- 
briulOj tiel estas sentenco en la buŝo de rnalsaĝulo. 2<: plena je inalhaLpaĵoj kaj 
malplezuroj. DOKNLJO = dornarbetaro.

DOltSOe l«x malantaŭa parto de la homa korpo? de sultroj ĝis pelvo.Montri,tur- 
ni la dorson al iu /= montri sian malsaton/» Mortigi iun depcst la dorso. Post la 
dorso de iu /= perfide, kase/. Viajn malamikojn mi turnos al vi dorse. Fali dor- 
sen« supera parto de la korpo de bestojF de kapo ĝis vosto» Grimpi sur la dor-
son de cevalo. La kato ĝibigis la dorson. 3«: malantaua parto de objekto. Dorso de 
klingOj, de libro, de mano, de sego, de folio. 4* s supera kurba parto de objekto. 
La nuda dorso de la monto® La saumaj dorsoj de la ondoj. DORSDIREKTE = returnen.- 
La anasoj iris dorsen*

DOTO = havaĵop kiun edzino havigas per lu odziĝo al sia edzo, aŭ odzo al sia 
odzino. Bel.a vizaĝo estas duono da doto. Dotaj havajoj. Sendota filino® DOTI /tr/. 
1®; doni do.ton al iu. Li rice dotis sian nepinon® 2® s havigi iajn kvalitojn. Natu- 
ro lin dotis per lirika temperamento, per tre saĝa spirito® kice naturdotita lando.

DRAPIRI /tr/. = ornaini, kovri per pendanta, multfalda ŝtofo® Drapiri liton, 
fenestron® La drapirajoj de solena estrado* La grekaj statuoj estas admirinde dra- 
piritaj. La cielo subite drapiriĝis per malhelaj nuboj.

DRASTA. 1>* fortege efikanta /ekz. kuracilo/. 2«• fortege impresanta, produk- 
tanta fortan efekton. Drasta esprimo. Drasta sceno.

DiiASI /tr/ lu bati la grenon por eligi la grajnojn. Drasi fojnon /= vane pe~ 
ni/c. 2®: f°£te bati, bategi* Drasi al iu la dorson. Drasi pianon. Agu anstataŭ nur 
sencese draŝi la vortojn. DliAŜILO = instrumento por drasi, konsistunta el du bas- 
tonoj kunigitaj pex* rimeno, el kiuĝ la pli longa servas kiel tenilo kaj la malpli 
longa kaj pli dika kiel drasilo. DiiAŜEJO = loko el seka kaj malmola toro, kie oni 
drasas. DRAŜAĴO = draŝita grono. DKAStiAŜINO = masino poi’ drasi.

DRESI /tr/. = instrui beston por iu celo. Dresi hundojn por caso® Dresi lao- 
nojn. Ciika dresisto® La plej malfacila dresado estas tiu de 1& kaisoj.

DhlKKI /tr/ = malmodere trinki ebriiguĵon. Drinki vinon. Drinki kial funelo. 
Li malsanas, car li drinkadis dum la tuta semajno, la tutan semajnon. Drinkemulo 
malri«iĝas. Postdrinka kapdoloro /= Katzenjammer/♦ FORDlilNKI /tr/. = perdi per 
drinkado*. Fordrinki sian monon. DRINKEJO = trinkejo de alkoholuĵoj.

DHIVI /ntr/. = flosi lau la puso de la fluo au de la vento deviante el la di- 
finita vojo.

DKONI /ntr/. 1.: perei ger sufokigo^en akvo. Dronanto ec herbeton kaptas avi- 
de. sipperoi per subakvigo, enabismiĝi. La ŝipo dronis kun la tuta ŝipanaro. 

enprofundigi kaj inalaperi aŭ perdigi. Droni en amaso da kusenoj. Dronantaj en



K L A H I G.O ! keŭkaj ni&j^leg&ntoj demandis, kion signifas Vtr/J’ kaj M/ntr/V 
post la verbojtkiujn ni cit&s l&u la Plena Vort&ro». Ln gi /pagx) 480/ ni legas jenons 
T k A N o I T 1 / A kvalifik&s vorbon^ kiu espriinas agon rakta pasantan de subjekto 
al objekto k&j kies kompjAl eiaento estas ©n Lsperantc senpere kaj senprepozicio signi- 
ta pei* akuzativo “^tr&nsira /prechodno z podmetu n& predrnet/j) ekz«| movi^ frapijtur— 
ni# lavi^ komenci cesigi# enuigij daurrgi /s iun au ron/*. NISTltANSIRA kvsiiifik&s vor*' 
bon, kiu esprimas verbon, kiu esprimas agon farigantan en la subjakto mem kaj
ne pasantan de gi al la objekto /“ neprechodne/$ Xa komplsinonto de tia verbo estas 
anstatauata de pre^ozicioj netransira, ekz<a ĝojip penti, indigni, iri, fali, prome- 
ni>» veni, cesi^ daurip okazi, morti*
—— — — — — — —---------------- — —---------__--------------------------__ _ _ _jf—

/Daurigo/ koto reloj. Doao dronanta en silento kaj duonlumo., La voco dronis en bru®r 
ŭroni en krepusko, nebulO;, mallumo,. malproksimo. En azia lukso dronis la energio de 
1’ faraonoj. Tute droninta epoko„ 4.4 embarasiĝi kaj implikigi, esti superŝutata kaj 
embarasata p©r io. Droni en ŝuldoj. Droni en detaloj. Droni en laboroj gis super la 
oreloj. 5» t enprofundigi kaj esti ekskluzive okupata per... Droni en medito,, en ra - 
voj, en siaj pensoj» en malespero, en larmoj, en enuo, en admiro. DRONIGI. l.i igi 
dronanta® Por dronigi hundon oni nomas gin rabia. Dronigi sipon. 2»i enprofundigi. 
Dronigi la manojn en ia sangon de iu. La infano dronigi3 en la longaj haroj de la 
hundo siajn malgrandajn manetojn. Dronigi glavon en ies bruston. La brilo de la lu- 
no dronigis la montetojn kvazau en vasta argenta bano. Tiu kvartalo dronigas en luk- 
segaj gardenoj. 3.1 malaperigi, cesigi. La tondra ruliĝado de aŭtomobiloj dronigas 
/superbruas, senaudigas/ ciujn aliajn bruojn. La ribelo astis dronigita en sango. 
SIN DRONIGI » sin mem mortigi per subakvigo.

DUBI = ne esti certa pri ioj ne scii, cu ĝi estas vera aŭ ne. Dubi la utilecon 
de io. Mi dubas, cu li akceptos. Mi forte dubas, cu iu serioze konsilus enkonduki 
tian grandan rompadon en nian movadon /diris siatempe Zamenhof/. Mi dubas, Ĉu trovi- 
ĝos iu, kiu konsilus solvi la aferon alie. Neniu dubos, ke konstanta regulo estas 
mid fojojn. pli bona. Ni ne povis dubi, ke oni devis sen ia sanceliĝo akcepti. Ĝu vi 
ne dubas pri via sukce3o? Kiu dubas, sin detenul DUBIGI. l.i igi iun dubanta. 2.1 
igi. ion necerta. Dubigi la venkon. EU130 = intelekta stato de tiu, kiu dubas. Senti 
dubon pri io. Esti en dubo pri... Esti atakita, kaptita de dubo. Tio forigas ĉiujn 
dubojn. DUBA, /PRI/DUBLBLA = pri kio oni povas dubi. Duba formo, rezultato. La res/- 
pondo ne povas esti duba» Tre duba plibonajo. En ciuj dubaj okazoj, oni preferu la 
nominativon. La deziro al ia paco esta3 nedubebla realo. DUBINDA = pri kio oni ne 
povas ne dubi. Dubinda asarto, fideleco, venko. EKSTERDUBA, SENDUBA = pri kio oni ne 
povas dubi. Garantio de senduba sukceso. SENDUBE = tute certe. Sendube vi pravas.

DUM» I-ei prepozicio, montranta tempon, en kies dauro io okazas. Fleksu la ar- 
bon dum ĝia juneco. Apetito venas dum la mangado. Dum la parolado li dormis.

II-c konjunkcio montrantas 1. la tempon, kiain io okazas /= en la tempo, kiair/. 
Forĝu feron, dum gi estas varmega. Dum vi estos^f elicaj, vi havos multajn»amikpjn, 
Dum vi paroladis, li dormis. /Rimarkigo dc la autoroi Kelkaj uzas en tiu senco DUM 
KIAM, kio estas senutila nekonsilinda tautologio/. 2.J agon aŭ okazon kontraŭan al 
tiu, kiun oni priparolas /= kontraste kun tio, ke.../. Vi astas juna dum mi estasT 
maljuna. Dum Esperanto daŭre vivas, Volapŭk jam longe estas mortinta. Dum la naciaj 
lingvoj estas rigidaj, Esperanto kontraŭe estas senfine fleksebla. /Rim. de la aŭt.i 
kelkaj uzas en tiu senco DUM KE, kio estas iom duba esprimo/.

IIL-ei prefikse uzata kun la senco de la prepozicio. Dumviva membro, rento.Dum- 
nokta irado.

IV-ei voritero memstare uzata» DUMA. l.i samtempa. 2.1 provizora, intertempa, 
ĝisa. DUME /adv«/. 1-1 intertempe, dum tiu tempo» Ili sin pretigis, ni dume babilis. 
Durae oni alvenis al la mangejo. 2.1 provizore,^ĝise. Ni ne lasu flanke tiun demandon. 
Estas ^li prudente akcepti dume la lingvon en ĝia nuna formo. ĵ.i kontraste kun tio, 
kontraue, malgraŭe, tamen. Principoj kaj poatuloj puŝis kaj malhelpis unu la alian, 
dume en la teorio ili ŝajnis al mi tute bonaj. Dume lingvo arta, anstataŭ tiu ĥaoso, 
donas al vi sole nur ses vortetojn./Rim.de lu aut./ eotas malkorekta kaj nepre evi- 
tinda la uzado de la advarba DUME en la senco de la konj. DUM/.

DUNGI /tr/. = interkonsenti kun laboristo, servisto au oficisto por havigi al si 
lian servadon laŭ difinita salajro. Dungi vartistinon. Asakuri siajn dungitojn kon- 
traŭ akcidentoj. Mi inaldungis lin pro malhonesteco. SIN DUNGIGI = interkonsenti kun 
dunganto. /Daurigoua/. - 14 «



VEGETARISidO
De Alexis

C i o n p o r 1 a

Reklamaciu ce li, se 
Ue vi ne povas sendi

i

C i r c u l_u s vitiosus 

Ni bucas la bestojn, ni verŝas bestsangon, 
rostaĵo tre tiklas de 1’ homo la langon. 
Laŭ "Speco Viena" ni fritas brunkrustajn 
kotletojn de T besto agarte bgngustajn, 
car sangan viandon ne ciu hom satas, 
sed multaj alia^ pro gi sin ec batas- 
Ni homoj forinangas kun certa prefero 
la fiŝojn al maro, el lago, rivero* 
Ni pafas casajon ol verdtĝ arbaroj, 
kondutas tiele jam kiel barbaroj* 
Ni nomas ci krimon "bravula homsporto"* 
ne pensas pri fakta, kruela bestmorto. 
Dum horoj ni ankau egale-motive 
malantau fiŝhoko gapsidas pasive. 
Por koko, ansero, kolombo, anaso 
sarvpretas bredejo^ en ciu ainaso. 
La vivo de porko, safido k&j bovo 
degendas de nia kaprico, bontrovo. 
Bucistoj alpaŝas al nobla cevalo* 
bucita bestaro ~ Mvendmatarialow!
Kaj kio post buco ankorau postrestas 
jam baldau en ia ••kolbaso’* enestas: 
restajo vianda, porkhauto, bestgraso, 
internaj organoj farigas kolbaso* 
Abunde spicitaj, en multaj aromoj, 
diversaj la formoj, multnombraj la nomoj, 
ci tiu frandaĵo aparte bongustas, 
kaj ciu momento por mangi gin gustas* 
Kolbason mangante gin ciu ekluudas^ 
li gemon, ve-krion de T besto ne audasj 
kruelen torturon de T besto ne vidas, 
por li nur momenta bongusto validas» 
Neniu ekpensas, mangante bestpecon, 
ke portas li ankaŭ por si respondecon, 
ke oni estingis fajreron de T vivo - 
el sama konsistas la hom-kolaktivo1
Post pacaj epokoj en vivo-komforto 
eksplodas rnilito kun plagoj kaj morto.
Antaua bestbuco nun estas batalo, 
viktimo nun homo, ne nur animalo» 
Nun homo alian kruele perfortas, 
car devas li murdi, sed ankau li mortas.
En lia interno furio agitas, 
al faroj teruraj ĝiji lin jam ekscitas

, sur kampo de T gloro, sur kamp de honoro -
en vero: bucejo kun ploro, doloro-
Nun kusas en koto viktiinoj rnilitaj 
kun gartoj de hornoj tre dispecigitaj• 
Punigas ci tie la manko kultura; 
la cirklo fermigas lau lego natura* 

Libere tradukis JlBurger

vegetarana rubriko sendadu al. : 
Ernesto Vana« DUDINCE, okres Zvolen,

CSSR - SSR
vi hazarde ne ricevis iun numeron, varbu novajn legantojnl
20 rkp* ,interkonsentu kun li pri interŝanĝo de asp-aĵoj. Dankoxi!
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£L la leteroj, alvenintaj por la Vegetarana rubriko de Esp-iato Slovaka s

«... Jes, povas esti interesa legi^pri "sortoj" de esperantistoj^vegetaranoi; 
kiam kaj kiamaniere xli konatigis kun ci tiu ideo. Do mi koncizo skizos la raian

Ĝis mia 13-a jaro rai estis sana, sed poste la sano min forlasis, kio kaŭzis” 
grandajn zorgojn al raiaj gepatroj kaj ankau aljni. Mi komencis meditadi, kiamanie- 
re mi povus sangi mian vivon, por ke rni resanigu. Tiam hazarde venis en miain ma- 
nojn libreto pri hinda kulturo kaj jogo; "Sporto kaj jogo" de Jesudian. Mi tui 
tralegis gin kaj la anhavo min kaptis. Mi komprenis, ke oni nepre bezonas korpan 
kulturon, sed ankau sangon de vivmaniero, kaj mi komoncis aplikadi la konsiloin 
Mi dedicis min precipe al nagado, kurado kaj biciklado. J *

Pro malsano de inia patrino mi devis adiaui la lernejon kaj eklabori* Tio oka- 
zis en 1964, kiam mi havis nur 17 jarojn. En la laborejo ini konatigis kun interesa 
homo jam 56-jara. Li kondutis pli dece ol la ceteraj, li estis silentema li labo- 
ris trankvile kaj bone. Mi sciigis de li, ke li ne mangas viandon, ne trinkas ne 
fumaa. Li ne mangadis lcun la kolegoj, kiuj lin mokis pro lia vivmaniero, ke li ne 
estas kiel la ceteraj. Li ofte ekskursadis en la naturon kaj sportis, tial ni fa- 
rigis bonaj amikojs mi 17-jara, li 56~jara. Ni ekskursadis kune kaj durae li paro- 
lis al mi sincere el sia koro, kvazaŭ patro. Kaj car la homoj lin ofte miskompre- 
nis, li pruntis al mi libroji, por doni al mi bonajn konsilojn».. La libroj parolis 
pri vegetarismo kaj neceso reformi la homan vivmanieron.Mi tralegis ilin / de Bi-* - • '.......................- - -- -A... ,

komencis serci pli, mi 
"Frukto kaj pano" de 
sed pleje min influis 
servis la libro de D- 
Tibeto.
mi malsanajn homojn,

CBĜrdy, Bucsanyi, T'olgyesi/ kaj niiaj okuloj malf eiraiigisl Mi 
volis ekscii pli multe» Tiam venis en miajn manojn la libro 
Schlichteisen kaj ankau Mazdaznan. £1 ili mi lernis multonp 
la joga metodo de Jesudian, al kiu - kial eksplikilo bone 
ro Baktay, kiu longe vivis inter hindoj kaj inter lamaoj en

Mi komencis meditadi pri la vivmaniaro. Mi vidis cirkau
mi aŭdis ilian ĝemadon pro doloroj. Mi vidis la raorton de mia avino kaj ec do mia 
kara panjo,^tre juna, nur 43-jara. Kaj mi ekkomprenis, ke oni devas ion fari, car 
ni vivas neguste. Mi forlasis la viandan nutrad-kutimon.

Ekde tiu terapo mi mangas soraere nur fruktojn kun nigra pano, vintre ankau teon 
el herboj, sokigit&j fruktetoj ktp. ankau iom da oleo kun pano. A1 kuiritaj man- 
gajoj mi jam ne havas emon.Matene mi ne mangas, nur pli poste. kaj vespere.Mi kul- 
turas mian korpon per sportoj, ofte ankau biciklante kun mia “maljuna” amiko, lon~ 
gajn kilometrojn en la naturo. Ankau mi praktikas jogon.

Mi havas 23 jarojn, mi estas 178 cm alta kaj normale mi havas 75 kg~ojn, vin™ 
tre gis 80, sed somere nur 70 - 72.

Do tiom pri mia Eble ankoraŭ tion, ke somere mi satus vojaĝi bicikle tra Bul- 
gario kaj Pollando^ kaj tiam espereble mi povos ipterkonatiĝi persone kun vi, s- 
ano Vŭiia, kaj ankau kun Bsperantisto Slovaka.” _irancisko Mozsi, Hungario

Kara Bsperantisto Slovaka, kara samideano Vaŭa,
mi estis tre surprizita, kiam mi ricevis vian revuons kiainaniere vi trovis min?*®® 
Mi vivas ja ci tie jam longajna jardekojn apud la praarbaro, fore de la civiliza- 
cio, de homoje Neniu vivas en mia proksimoco, precipe ne esperantisto®. • Via alve~ 
no pere de Esperantisto Slovaka estas por mi ia miraklo - ja mi ekhavis jam gran- 
dan deziron kontakt^gi kun samideanaj vegetaranoj1

Via gazeto tre gojigis min en mia solecoj, kaj mi estas al vi danka. Gerte an~ 
kau en Argentino estas esperantistoj kaj vegetaranoj, sed ce ni la distancoj estas 
tiel grandaj, kaj mi estas tiel fore ce la praarbaro, ke ioin post iom la kontaktoj 
perdigas. Via gazeto alportis al ini kvazau sunbrilon el foraj landojp kvazaŭ man- 
premon de malproksimaj amikoj, kaj el via al mi nekonataP sed certe belaJLando®

Mi volonte sendus al vi artikoleton por via vegetarana rubriko, sed cu gi taŭ- 
gus? Mi jam maljunigis ci tie en la trankvilo de la praarbaro, malproksime de ciu 
bruo kaj rapideco, kaj mi evoluigis pensojn, kiuj eole jam ne taugus por la pli~ 
multo de la fora, lauta mondo, kiu eble similajojn jam ne audus volonte.

Ankoraufoje korajn salutojn al vi, al via Esperantisto Slovaka, kaj al ciuj 
eaperantistoj- vegetaranoj de via maljuna amiko „ _ , ■, F ° C Benno Jagodzmski, Argentino.

Kara amikoi Bkribu kaj sendu frue vian kontribuaĵon el via izolitecoi Via Ex~va
- 16 -
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okazos de la 17-» giŝ la 3O“& de julio 1970 an la banloko Balatonszemes,Hungario,ĵus 
antaŭ la 55“a UKE Vieno.

La programo anha/as interkonan vasparon.,, prelegojn kun diapozitivoj pri Balat-o - 
no, Hungario, Budapeetog teatran prezantadonj, vizitori £1 la loka Posta muzeo^ ekskur- 
setojn al la ^grikultura kuoperativo kun spaciala hungara subciela vespermango kaj 
vingustumado/ distrajn programojn kaj danoadon, surprizojn*

Por la programoj k&j kunvsnoj estos je nia dispono la loka Kulturdomo.
La kotizo por la progsamOf) logadCf abunda tagraango kaj enirbileto al la strando 

kostas antute 840 forintojn. Kroms por 380 for* oni povas inendi komunajn maten- kaj 
vespermanĝojn* Estas eble aliĝi ankaŭ por 1, semajno /17“23 aŭ 24-30 de julio, la koti 
zo estas 440 raaten= kaj vssperraangoj kostas 190 F/»

La organize. komitato proponas varbi grupon» La grupogvidanto guos rabatons se 
La grupo konsistos el 10 personoj; .la(gvidanto pagos nur 50%=ojn# ce 20 personoj ].a 
gvidanto partoprenos seppage.

Kx*og la fiksita programo estaa aranĝota tuttaga aŭtobusa rondvojagb cirkaŭ Ba- 
latono, gi kostas 160 F® Por la kongresanoj komuna vojaĝo al Vieno estas certigita!

Pui‘ la Organiza Koraitatos Klara Varga prez«,Jozefo Deak(1 sakretario*.
«o<«ocs><■.»"=>»n^K>fa>wt4>ti^ea®3cx>a»<tw>«*-»«“>«'"■ ■- »<»»«»«■ ■»«•>«<.» ■«>■■> «•>■>» «««k.mmkvk •»•»>■• •*>«•-.«•-> <•*■■> •>> «->.»« — •■»«*■. •—«•■* «*■<—immb ««•■••• «■'■«■• ■>■••«><■■>■■<>■<■»*>»««>«•

BŬNDVĵETUHON POR EKSTILUjANDAJ KURACISTOJ^BSPEi-tANTISTOJ intencas aranĝi an Pragop ev» 
ekskurson sl 1« bamrboj en Okoidenta BohemiOfi Plzeŭ ktp», s-anoj D-ro Jozefo Hradil,. 
CBSKK DUB 1J7/III» okres Liberecj, CSR, kaj Bohumil Kra.ls Ul« na Cemdm vrchu 2179» 
PBAHA 5 = Smichov /tel ■■■ n«ro 534163/® Partopreni povss ankau nekuracistoj-samideanoj, 
kiuj vizitos Pragon okaze de lajlntaukongreso ©n Bratialavo.

Tiucele ili satus ekscii,, cu ankaŭ iu alia aranĝos ekskurson por Kongresano j,ki- 
am kaj kien /ekz*. al Altaj Tatroj,, Piestany, Brno-Macocha ktp®/-

Bona afero estus publikigi azioncon pri niaj akskursoj, en diversaj gazet-ojs In- 
ternac.ia Medioina Ravuo» Heroldo de Esperanto, hevuo Esperanto» Starto ktp. Tiamanie- 
re povus aliĝi sufice da interesuloj. ĉu vi jam faris ion ci~rilate? Skribu al ili!

cr «K> • - • * > • t • • .-.r» »fR» •*> •* imi<ar»«»» «Mu --mo -*•» •*• M»«-r» —■• »»>w mkm •*-< •*;• W« «uo »r*«M •« •<»■ •*<«<••• mMmm. M)iaa «*• mk wm<m MUA •»*

Kara Esperantisto Slovaka!

Vian alvokon sur la paĝo 62 de la 7--a numero 1969 mi tre volonte obeas. Pri via 
laborop t®e® informado, kaj aperado, formo kaj redaktado mi povas paroli nur en su- 
perlativoj, sen esti nur iomete troiganta.. Vi estas mia plej fidela helpanto ĉe mia 
laboro» konsistanta ĉsfe el la redaktado de nia porblindula r e v u o - 
“Auroro% fest&nta ci^ĵare aian 70-jar«m ekaistorij kaj e.l la i'odaktado do ciumonata 
jrubriko 'WZ esporantakeho svetalft en la ueĉa porblindula revuo HZora°\ kaj al la gvi^ 
dado de distra Esperaiito- irs: ruado»^ Estas neccse esti ciam bone informita» kaj vi 
ciam bone helpas nŭn kiel apenaŭ iu ajn al la ricevataj enlandaj bultenc(|< Multegan 
dankonJ Pluan. prosperon!

Nur unu mankon mi tainsn bedauras! Via aspekto» la valoro de Esparantisto Slova- 
ka meritas pli bonan paperon kaj modernan preson® Uian dankon do mi^finas per la plqj- 
sincera deairo». ke ci tiu raanko baldaŭ malaperu- * Vuk EchtnerpPostrekov u Domazlic^ 
/Rimode la red<u Por presita gazeto marikas al ni mono! Vidu la sorton de Zpravyl/

EPEMNT0 5URV0JE AL- LA iUDIO EN SVEDICk^ Dank^al bonaj rilatoj ce la radio~in- 
stancujj, niaj svedaj s«=anoj antauvidas ankondukon de Esp-0 en la disaud-igojn por eks- 
terlando» Jan antau 20 j»roj Sysda iiadio uzis E“ton9. sed poste ĉesis wpro buĝetaj ksŭ* 
zoj? Nun estas pli bonaj kondicojj, aed depandas de ri. esperajitistoj, ke la stacioj, u- 
zantaj E-ton, plimultigu kaj konstante restu aktivaj en la uzado de Intemacia Ling®.

Estas preparataj tri novaj seŭdilojj, pli modarnaj kaj pli efikaj ol la ĝisnunaj 
por la programojj, destinitaj por aksterlanda aŭkultantaro. Oni nuntempe elsondadas ei 
ses lingvojs franca, rusas, anglas hispana, germana kaj portugala.

Kion vi volus scii pri Svedio? Proponu programojn lau via propra gusto, ekz. pji 
literaturOji. teatrcij, filmoĵ turisnio(i sociaj aferojj, kulturo#„religia vivo^ sportOj, mu- 
ziko ktp.,. Skriou rekte al, Hadio de Svedio, Dspart® por disaudigo eksterlandenj, S-105, 
lOf, STOCKHOLM- La kvu.-.d-o de <-yteroj montros, cu oni povas antauvidi aŭkultantojn. Ne 
timu diri, ka viaj svedaj amikoj-aapei-antistoj petis vin skribi- Oni nun atendas l.a 
reagon de esperantistoj akster Svedio» Skribu tuj, amase! _



L E T N i' ESPERANTSKY S E M I N A R A K U R Z V L A N Ĉ 0 V E

Esperanto-Junularo v Trebiĉi usporiada v dhoch 1«7. ~ Ll.,7.1970 seminar pre funk- 
cionarov esperantskej mlŭdeze.» Seminar je urĉeny pre pokroĉilych9 jeho hlavnou na.pl- 
no bude konverzaciaj, tazĉie ĉasti gr$matiky,. svetova organizacia esp. mladeze -TEJO 
oboznamanie sa s novymi uĉebnymi metodami a pomĜskamifl spev a hry® Popoludni bude 
kŭpanie, vychadzky a ŝporty8 Veĉery prezijeme pri taborovych a besedovych ohnoch. 
Medzi prednaŝajŭcimi bude prof.Teodor Kilianaautor uĉebnicj, Ĵozef Vitek. preds ĈEA.

Zŭĉastnit sa moze mladez od 12 do 30 rkokv, vynimoĉne so sŭhlasom usporiadate- 
l’a i starŝi, ktori po navrate budŭ pracovat s esperantskou mladezou v kluboch alebo 
krŭzkoch. Poĉet ŭĉastnikov je obmedzeny« kazdy klub ĉi krŭzok mdze vyslat najviac 2 
ŭĉastnikov* Ctena pobytu& pre zarobkovd neĉinnych Kĉs 150»-, pre zarabajŭcich 200

K u r z bude v dvoch naukobehocha I. od 12» do 25. jŭla,
II. od 26. jŭla do 8. augusta 1970.

UBYTOVANIEJ v stanoch po 2 osobach a pre niekoTkych v jednoduchej chate.
SfcAVAi 5x denne.- Kazdy ŭĉastnik je poviiiiiĵ dodrĉiavat? tŭborovy poriadok» pra- 

videlne navŝtevovat niektory z kurzov esperanta a podrobit sa zavereĉnej skŭŝke.- 
Kurzy budŭ rozdelene na skupinu A = zaĉiatoĉnici,,. 8 - pokroĉili;, 0 - konverzaĉny, 
D pre kandidatov uĉiteTstva»

Na program» kazdeho naukobehu je vylet na zamok v Jaromericiach n/Rok.j.do Tre- 
biĉa, na zamok Nameŝt a na hrad Bitov. Obe etapy a seminar budŭ so zahraniĉoŭĉastfou.

Cana pobytu v jednom naukobehu je - pre prihlasenych do konca aprila - Kĉs 350 
vratane kurzovnehO;,. pre mladez do 15 rokov Kĉs 320. Po tomto datu Kĉs 380s. pre mla- 
dez do 15 r« Kĉs 350.- Prihlaŝka je platna az po zaplateni zŭlohy najmenej Kĉs 150„~ 
Doplatok aa vyrovnŝ. pri nastupe do tabora. Prijem zalohy potvrdime zaroven s ozna- 
menirn o prijati® Prijat? mozno len ŭĉastnikov xiad 12 rokov a na cely naukobeh.» Ak sa 
ŭĉastnik odhlŭsi najneskorŝie 14 dni pred zaĉiatkom tabora, vrati sa mu polovica 
zalohy. Na neskorŝie odhlaŝky nemozno mat zretel' a zaloha prepadne.

•Tabor z poverenia^Ĉeskeho zvazu esperantistov v Prahe usporiada Klub esp-istov, 
Esperanto -Junularo v Trebiĉi. Blizŝie informacie a dlalŝie prihlaŝky na poziadanie 
poŝle Klub esperantistov v Trebiĉi, poŝt» schr® 72» SSR - Morava.

Chcete su uĉit esperantu podTa "Se-metŭĉLv”?. Ak anos vyziadajte si uĉebne tex- 
ty na adresea Miloŝ Rybins Stŭrova 26/e!; Liptovsky Mikulaŝ»

od Bdo Vo Tvarozka dostanete za rezijnŭ cenu Kĉs S.-na adr,s
Esperanto poŝtfako 80, MARTIN.

Ta poemon de Ernesto Vŝŭa "Vilaĝa virino" el ES 1968 represis The British Espe- 
rantist en la junia nro 1969» kiun ni rioevis intersanĝe. La poemon "Sopiro” el la 
Martina n-ro de Zpravy--Informo j /autoro Miloŝ Ravef/p represis la bulteno de Espe- 
ranto-klubo en Turku8Finnlando /redaktoro s. Kavenius/.

i r a s - i n t _e r s a n ĝ i ŝ a t u s j>

ŭeorgi SĴJtPS&V.» ul. Kosta Jordanov 15.» VIDINS Bulgario» sercas gekorespondan- 
toj por siaj gekursanoj. Respondo certa!

VEGETARAIiOJ, anoncu viajn adresojn kaj de viaj konatoj-vegetaranoj al Ernesto 
Vaha, DUDINCE» okres Zvolens S^ovakio--ĈSSR por reorganizi Tutmondan Veget. Asocion!

BILDKARTOJN por siaj anoj satus ricevadi Esperanto-rondeto DUDINGE, okres Zvo- 
len, Slovakio - ĈSSR. '

BELAJN BILDKARTOJN, STEitEODISKOJN satus interŝangi gelernantoj de ZDS /Baza 9- 
jara Lernejo/ ŜAHY, okres Levices Slovakio - ĈSSIly

Internacia klubo "Revo”, l£okykla—internatas, ŜALĈININKAJ9 I^itova SSR, USSR., sen- 
das l-a-majan dazironi "Efektivigu viaj revoj kaj esparoj,, alte leviĝu en Ĉiu lando 
kaj en ciu loko la Verda stelo! /Rinnde la red. i salutu ilin la 20-an de aprilol/

SE VI VOLAS PRUNTI FILMOJN KUN ESPERANTAJ TEKSTOJs akribu al s-ano Emesto Vahas 
DUDINCE» ckres Zvolen» Slovakio-ĈSSR, kiu transdonos vian peton al Kleriga Institu- 
tot Kabineto Banska Bystrica. De s-ano Vaha vi povag ricevi ankau ESPERANTAJN INSIG- 
NOJN /steletojn/ - skribu al li Ĉar li havas ankorau iom da ili aurstoke»

Antaŭ 3 jaroj redonis al ni s-ani.no Nadja C. kelkajn adresojn: provu renovigi 
la kontaktojn^. Ni mencias nun la unuanl Anatoli IVASENKO, Sverdlova 4, Gorjaĉii Kljuĉ 
pereulokp USSRf Kaukazo /nun 21“jara alektristo/. Li intereBiĝas pri intersangado de 
koloraj bildkartoj, fotoj de filmsteloj-aktoroj„ diskoj kaj Esperantaĵoj.
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?_.K_U L T_U R_- F_E S T_I V A L 0 N - 
arangos Esparanto-rondeto Ostroj en 0 F A V A en 1» tagoj 3.VII. - 6.VII. 1970. 
post la sukcssa I-a E. Kultui^festivalo en 1.967 je honoro de Nacia Artisto PetroV • VB©2;xvuc? autoro de Sileziaj Kantojp, ankau la dua astas ne nur af aro de esperantis- 
tojp s«»d ankau de la pli vasta publiko* Ĝi astas dedicita al Ludwig van Beethovaa 
La programo konsiotos teatra vespero, koncarto el la verkoj de Beethoven, el 
akspozicio j , poste trarigardo de la urbo kaj cirkaŭaĵo kaj ferma tutaga akskurso 
tra la plej interesaj lokoj de la Odra^montaro. Ciu partoprenanto ricevos iujn 
preparatajn aLdonajojn, okazajn presajojnf prospektojn k.s*

La arangantoj firme kredas, ke la II-a Esperanta Kultur-festivalo firmigos 
la prestigon de Esperanto antau la publiko® Tial ili petas vin, infonnu ĉiujn es- 
perantistojn kaj rigardsekvu en la gazetaro ĉiujn sciigojn kaj informojn nri la 
Festivalo® Informoj petu de Esperanto-rondeto Ostroj,. postfako 28, OPAVAjCSJU

VIJI ,a_Somwa_Esp§ranto^uniyprsitato_en_Gyula^_Hungariox_5^11oyiIol9Jp
Prograroprojekto de la prelegoj»
Grandaj hungaraj majstroj de la muziko /Ill^a parto/i Bdla Bartok. 2* Hunga- 

raj p©jz*goj /IV-a parto/i De partemanto Bekds* 3* Belarto /V~a parto/i Gyorgy 
Kohan* 4® Folklora arto /II~a parto/ 1 Skulptado* 5® Eminentuloj de la sciencoi 
V®I® Lenin® 6® La caloj de 1& moderna geofiziko® 7. Klasikulcj de la inoderna li- 
teraturoi Shakespaare.> 8® La unuaj intarnaciaj lingvoj en la historio® 9> Dante 
kaj la astrĉnomio® 10® La nuntempa £spex,anto< -movado®

Bonvlu precize kaj preslitere plenigi la rubrikojn de la aligilo kaj sendi 
ĝin al la adresos Somera Esperanto-Universitato - TIT - GIULA, 49 as u* ll.Hung. 
Aligojn, kiujn ni konfirmas, ni akceptos nur gis la 31^a de majo 1970®

Kotizoji en hotelo 1000 forintojr an studenta hejmo 700? nur por prelegoj 1GB 
» Eksterlandanoj povas asigni la partoprenkotizon al la Ĉakkonto de TIT aŭ post la 

ulveno pagi kontante®
Krom la perlegojvokazos interkona vespero, koncerto, ekspozicio, banado kaj 

hungara vespero® La aŭtobusajn ekskursojn niaj gastoj povos libervole partopneni. 
Varbatitoj, grupestroj en- kaj eksterlandajkiuj garantios la Ĉeeston de minimame 
20 persona grupo, ĝuos 100%-an rabaton, do povos partopreni senpagej tiuj kun 10- 
persona giupo ricevos 50%-an rabaton.

AL la legantoj de ES koran saluton sendis la partoprenintoj de la ll--a Ski- 
semajno de Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno #n Vratna-valo apud Tercho- 
va on Slovakio /31®I.~7eII®197O/^Subskiibitaj i KovdrfiEd.Tvaroiek /kaj nelegebla/

Pri INTEiiSTEUO skribas s->ano Clem® Daglio, I® 15050. COSTA VESCOVATOjjITALIA:
MEn via lando vivas almenaŭ 3 Interstenanoj /1 viro, 2 virinoj/, sed la plej 

lerta estas s-<ro Adolf Stafiura, Ĉkalova 25p Ostrava - Poruba- Li kontribuas par 
tutaj pag$ al la oficiala organo de Intersteno. Li estas perfekta stenografiisto 
nacia kaj Interstenano, kaj valora, afabla persono.

Via organo estas riĉa, Intersteno estas faka kaj malrica. Ĝu vi akceptos a- 
noncetojn? /Rinu de la red. x ankau ES estas malriĉa, do ĝi aperigos seriozajn a~ 
noncetojn tute senpagel-

Interstenanoj sciigu al ni viajn adresojn kaj interesigantoj pri ci tiu me~ 
todo de stenografio, adaptita ankaŭ por Esperant^ petu pli detalajn informojn de 

ano C1em• Daglio.

0NI IN3TIGIS NIN aperigi konsilojn kaj respondojn al la demandoj 
de niaj EBperanto-rondetoj♦ Ni atentigas, ke nia redakcio ne povas miksigi en la 
organizajn afei*ojn de nia movado. La interesiĝantoj bonvolu skribi al Asocio de 
Esperantistoj en SSR /la adreson vidu en la 0*1®/ kaj la kopion de la letero/j/ 
sendi al a-ano Sd^ V® Tvarozek /OSVTEI, Horne Srnie, okres Trenĉin/.

Samideano Aloŝ Berka en Vsetin, Na hrazi 1423 f ĈSR-Moravio, preparas Il-an 
libron de Interesa Legaĵo kaj serĉas por ĝi kontribuaĵojn. Ni rekomendas al niaj 
autorojp pootoj k^s* subteni lian klopodon, car temas denove pri presita librol
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V L e t n e j skole esperanta v kŭpeToch Dudince!!!* 

Usporiada ju Esperantsky krŭzok pxi Osvetovej besede v Dudinciach, pod zaititou Zva." 
zu esperantistov SSR a Osvetoveho ŭstavu ~ Kabinet Banska Bystrica

v dnoch 5. - 19. jŭla 1970.
Ubytovanie turisticke v drevenych chatkach na taborisku a v ubytovni MNV po 4-5 

posteliach, na zelanie pripadne i v sŭkromnych bytoch za priplatok, co vsak treba 
vopred vykoreŝpondovat«

Str&vovanie TubovoTne v troch reŝtauraciach a 7 bufetoch.
Denny programs od 8.h® do 12.30 vyuĉovanie esperanta v prirode /prineste sivhod- 

ny oblek!/. - Kazdy deŭ popoludni kŭpanie v termalnom ba^ene ŝtat. kŭpeTov za Kĉs 3*- 
/plavky si treba priniest/. - Vyuĉovat sa bude v 3 kategoriach: A - pre zaĉiatoĉni- 
kov, B - pre pokroĉilych, C - pre uĉiteTov esperanta. /Po skonĉeni kurzu kazd’y ŭĉast- 
nik dostane vysvedcenie/. - Veĉer kultŭrny program, prednaŝky, jazykova poradna,hud- 
ba, spev.- Hudobne nasti'oje vitane.

Zraz ŭĉastnikov ŝkoly bude ĉLna 5« jŭla o 19 hod. na taborisku pri chatkach.
Poplatok za ubytovanie /14 noci/ spolu s kurzovnym je Kĉs 250.-, ĉo treba s pri- 

hlaŝkou urychlene poslaV, lebo mozno prijat len obmedzeny poĉet! Predlzenie pobytu, 
alebo skorŝi nastup sŭ mozne.

Informujte i svojich priateTov a znamych. Prihlaŝky, poplatok a vŝetku koreŝpon- 
denciu adresujtes Ernest VanarDUDINCEso®Zvolen,s poznamkou»_“5kola esperanta".
GltAVA ATENTIGOl Se vi sendos propagandcele aŭ donace unuopajn n-rojn de ES,me.cu ilin 
en kovei'ton, car alie vi devus p&gi plialtigitan /duoblan/ afrankon kiel organizajoj. 
Poi’ ĝin sgari, ni eldonados n-rojn kun duobla amglekso,40-gramajn, 4_-_5-foje jare. 
La kompleta adreso de Inĝ. Aleŝ bednarik, kiu serĉas la II-ajn partojn de UEA-jarli- 
broj, tekstas jenos Svatoplukova C/6,, SENEC, o. Bratislava-vidiek. Ni petas pardonon

ESPEKANTO 
poŝtfako 80, 

ItARTIN, ĜSSR-Slov. Soc. Kesp.

==I==^==t==B==J==^X=S
Otvorena listova zasielka

Esperantisto Slovaka, nepravid. bulletin, vydava Dom kultŭry KOH Turĉ.strojarni 
v Martine pre Slov® e3perant. ŭstav pri Esp. klube /preds.A.Ĝambal/. Rediguje - 
MUDr. Ludovit Izak, rubriku 0.1. vedie Ed. V. Tvarozek, Vegetarismo E. Vŭna.
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